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1 Algemene inleiding

In 2012 zijn de Limburgse gemeenten en de provincie gestart met de samenwerking in het Beleidsplatform 
Erfgoed Limburg. Een van de zaken die daarin naar voren werd gebracht was het gebrek aan synthese 
van archeologische onderzoeksresultaten. De provincie Limburg heeft daarom vier periode specialisten de 
opdracht gegeven om de synthese vorm te geven. Het betreffen de volgende perioden:
1. Vroege Prehistorie (250.000 v. Chr. t/m 2.000 v. Chr.)
2. Late Prehistorie (2.000 v. Chr. tot 12 v. Chr.)
3. Romeinse tijd (19 v. Chr. tot 450 n. Chr.)
4. Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (450 v. Chr. tot heden)

Onderhavig document betreft de synthetiserende studie naar de huidige kennisstand van de Vroege 
Prehistorie.
Doel van de studie is de huidige kennistand en kennislacunes inzichtelijk maken en beschrijven om met dit 
inzicht beter richting te geven aan toekomstig onderzoek. 

1.1 Voorgeschiedenis
De provincie Limburg liet in 2007 evaluaties opmaken naar de resultaten van het archeologisch onderzoek 
in Limburg tussen 1995 en 2006 om te onderzoeken hoe 10 jaar nieuwe Malta-wetgeving in de praktijk was 
verlopen en wat dit aan archeologisch resultaat had opgeleverd. Nu acht jaar later zijn deze evaluaties 
geactualiseerd.

1.2 Kennisstand, -lacune, -winst
Voor iedere periode wordt per landschap en thema een beschrijving gegeven van de kennisstand en 
-lacunes. Daarnaast is een tabel bijgehouden met rapporten die tot een bepaalde kenniswinst hebben 
bijgedragen en waarin vermeld wordt waaruit deze kenniswinst bestond. 

Wat is kenniswinst? Op zich zelf levert elk archeologisch resultaat een datawinst op en kan men stellen 
dat de kennis daarmee is toegenomen. Met meer data kunnen namelijk betere verspreidingskaarten, 
statistieken en analyses worden gemaakt, zodat nieuwe hypotheses beter beargumenteerd kunnen worden 
en uiteindelijk syntheses verbeterd worden. Anderzijds zou men ook kunnen stellen dat alleen van een 
kenniswinst kan worden gesproken als ook daadwerkelijk tot nieuwe inzichten wordt gekomen. De tabel met 
kenniswinst is vanuit dit laatste ingevuld. Het gaat dus om een meer synthetiserend niveau, uit een nieuwe 
zienswijze of aanpassing/verbetering van een bestaande. 

1.3 Een onderverdeling naar landschap en archeologisch thema
Zoals hierboven aangegeven wordt de kennisstand per landschap en thema beschreven. 
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Landschappelijke indeling (zie bijlage 1)
Voor de landschappelijke indeling is aangesloten bij de indeling die van der Gaauw in 2007 heeft 
beschreven voor de provinciale archeologische aandachtsgebieden. 1

Van der Gaauw onderscheidde binnen de provincie Limburg de volgende landschappelijke gebieden:
1. Hoogterras/stuwwal;  
2. Maasduinengebied (rivierduinen en Niersdal);
3. Peel en peelrestanten;
4. Beekdalen Noord-Limburg;
5. Maasdal;
6. Beekdalen Midden-Limburg;
7. Roerdal;
8. Eiland van weert;
9. Middenterrassen; 
10. Heuvelland.

Een onderverdeling in archeologische thema’s

De veel gebruikte eenvoudige opdeling bewoning, begraving, ritueel en off-site mag dan praktisch zijn voor 
algemene beschrijvingen van vindplaatsen maar dekt niet de gedifferentieerde kennis over het doen en 
laten van de mens in een bepaalde periode. De provincie wil hier bewust aansluiten op nationaal niveau 
en kiest daarom voor de indeling zoals deze ook voor de ‘nieuwe’ Nationale Onderzoeksagenda (NOA) zal 
worden gebruikt. Het gaat om de volgende thema’s:
a. Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
b. Bewoning;
c. Begraving;
d. Economie, land- en watergebruik;
e. Locatiekeuze;
f. Gemeenschap/samenleving;
g. Rituele praktijken;
h. Langetermijn perspectief;
i. Krijgsgeschiedenis;
j. Materiële cultuur.

1.4 Leeswijzer
In dit rapport komen de volgende perioden aanbod: 
Midden-Paleolithicum (hoofdstuk 2)
Laat-Paleolithicum (hoofdstuk 3)
Mesolithicum (hoofdstuk 4)
Vroeg-Neolithicum (hoofdstuk 5)
Midden-Neolithicum (hoofdstuk 6)
Laat-Neolithicum (hoofdstuk 7)

1   Uit: Van der Gaauw, 2007.
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Bij aanvang van ieder hoofdstuk is na een algemene inleiding (a) alle verzamelde archeologische 
informatie in de vorm van een tabel verwerkt tot een overzicht van de huidige stand van de wetenschap met 
betrekking tot de archeologie in Limburg. Dit gebeurd op een schaal van vier:
 - = geen kennis, 
+ = weinig kennis, 
++ = redelijk (veel) kennis, 
+++ = veel kennis. 
In geel wordt daarbij aangegeven welke kennis(winst) gedurende de periode 2007-2013 is ontstaan.

In de paragraven die volgen (b) wordt vervolgens de bestaande kennisstand beschreven. In paragraaf 
onderzoek lacunes per landschap (c) wordt aansluitend per deelregio en thema aangegeven wat de 
kennislacunes zijn. Ter wille van de overzichtelijkheid is steeds per regio een tabel gemaakt, waarin de 
lacunes per archeologisch thema zijn weergegeven. Dit is gebeurd met van een schaal van vijf:
+ = weinig lacunes, 
++ = redelijk (veel) lacunes, 
+++ = veel lacunes,
++++ = geen kennis/afwezig. Deze wordt extra benadrukt door een groene kleur. 

De in de tabellen aangegeven waardering is impressionistisch van aard, houdt rekening met een marge van  
+ of  - 1. De waarden zijn relatief ten opzichte van de kennisstand en -lacune van het betreffende thema in 
een ander landschap binnen dezelfde periode.
 
1.5 Werkwijze en methodiek
Het hoofddoel van dit onderzoek is een huidige wetenschappelijke stand van zaken per periode 
en deelregio aan de hand van de in die periode (2007-2013) verschenen rapporten (vooral van 
proefsleuvenonderzoek en opgravingen), artikelen en overkoepelende studies. Die laatste kunnen ook een 
ruimer geografisch gebied beslaan dan alleen de provincie Limburg. Dit aan de hand van de indeling die 
hierboven is beschreven. Per perioden kunnen er specifieke accenten gelegd zijn, meestal aangegeven 
in de introducties. Voor iedere periode wordt per landschap en thema een beschrijving gegeven van 
de kennisstand en -lacunes. Daarnaast is een tabel bijgehouden met rapporten die tot een bepaalde 
kenniswinst hebben bijgedragen en waarin vermeld wordt waaruit deze kenniswinst bestond. 

Het traceren van de rapporten die sinds (januari) 2007 zijn uitgekomen, bleek niet zo eenvoudig als men 
misschien zou verwachten. Veelal zijn de databases van de bibliotheek van de RCE, ARCHIS en DANS 
geraadpleegd. 
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2 Midden-Paleolithicum

2.1 Inleiding

Hoewel in de ons omringende gebieden oudere sporen van bewoning zijn aangetroffen, dateren de oudste 
vondsten van Limburg rond 250.000 jaar geleden.  2 Met nog oudere vondsten moet rekening worden 
gehouden afgaande op vindplaatsen zoals Pakefield en Happisburgh aan de Engelse oostkust (ca. 
800.000)  3, Andernach-Miesenheim in het Rijnland (ca. 600.000)  4 en Kesselt-Op de Schans (in situ 390.000) 
net over de grens in België.  5 In het bijzonder is het Belgische en Duitse onderzoek van groot belang voor 
vergelijking en de context van de Limburgse vondsten uit het Midden-Paleolithicum.  6  
Voor Limburg zelf blijven de resultaten van de opgravingen in de groeve Maastricht-Belvédère nog steeds 
beeldbepalend, maar het is slechts één onderzoekslocatie. (afb. 02.01)

Afbeelding 02.01 Opgraving van een middenpaleolithische vindplaats in groeve Belvédère in Maastricht 
(foto Faculteit Archeologie, Rijksuniversiteit Leiden)

2 Roebroeks 2005.

3 Cohen et al. 2012.

4 Baales 2006; Baales et al. 2013.

5 Van Baelen 2014.

6 Toegankelijke overzichten voor het Duitse grondgebied zijn de tentoonstellingscatalogus Roots (anoniem 2006) en 

Baales 2013.  
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Na de opgravingen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben er geen nieuwe 
grootschalige of in tijd langdurige programmatische onderzoeken met het Midden-Paleolithicum als 
onderwerp plaatsgevonden. Het zijn slechts kleine incidentele onderzoeken en losse vondsten die enigszins 
hebben bijgedragen aan de toename van onze kennis van de periode 250.000-40.000 jaar geleden. Het 
is opvallend dat er geen enkel rapport is verschenen in de evaluatieperiode dat Malta-gerelateerd is. 
De onderzoeken die zijn gedaan, en waarover is gepubliceerd, zijn uitgevoerd door universiteiten en 
kennisinstituten. De conclusie moet zijn dat we nog heel weinig weten van het Midden-Paleolithicum in 
Limburg. 
Hieronder worden de vondsten en inzichten per gedefinieerd landschapstype gepresenteerd, maar we 
moeten ons realiseren dat Limburg in het Midden-Paleolithicum vooral een rivierenlandschap was. Veel 
van de geologische ontwikkelingen die aan basis liggen voor het onderscheid tussen landschapstypen, 
hebben zich later afgespeeld. De Maas bepaalde, of had het uiterlijk van het landschap tijdens het Midden-
Paleolithicum bepaald, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden van langdurige ijstijden en 
aanzienlijk kortere perioden dat het klimaat warmer was. In dit gebied trokken de vroege- en klassieke 
Neanderthalers rond. Sporadisch waren hun bezoeken slechts. Kleine groepjes jagers en verzamelaars 
verkenden het gebied op zoek naar voedsel en materialen voor hun gebruiksvoorwerpen en dat in de 
spaarzame perioden dat het klimaat hen welgezind was.

Nationaal richtinggevend voor het onderzoek zijn verschillende thema’s omschreven en becommentarieerd 
in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).  7 Veel van die thema’s komen echter ook overeen 
met de thema’s die in deze evaluatie aan bod komen. Indien er vanuit de NOaA andere accenten worden 
gelegd, dan zullen die steeds per periode worden behandeld. 

Naast de landelijke NOaA zijn voor de evaluatie ook nog de provinciale archeologische aandachtsgebieden 
van belang.  8 Binnen deze waardevolle archeologische gebieden zijn speciaal uitgewerkte 
onderzoekskaders van kracht. Ook deze zullen steeds aan bod komen per periode. Overigens zijn er geen 
aandachtsgebieden waarin het Midden-Paleolithicum een belangrijke onderzoeksperiode is. 

7 Deeben et al. 2006.

8 Zie voor provinciale archeologische aandachtsgebieden: http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/Natuurlijk_

Cultuur/Provinciale_archeologische_aandachtsgebieden
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Hoogterras/stuwwallen +++ + - - - - - - 0 +
Maasduinengebied 0 - - - - - - 0 -
Peel/Peelrestanten +/0 + - - - - - - 0 +
Beekdalen N-Limburg 0 + - - - - - - 0 +
Beekdalen M-Limburg 0 + - - - - - - 0 +
Eiland van Weert +/0 + - - - - - - 0 +
Middenterrassen + + - - - - - - 0 +
Roer/Vlootbeekdal 0 - - - - - - - 0 -
Maasdal +++ ++ - + + + + + 0 ++
Heuvelland +++ ++ - + ++ + - + 0 ++

Tabel 1 Overzicht Midden-Paleolithicum 
Legenda
0 niet van toepassing
+++ veel gegevens
++ wat gegevens
+ weinig gegevens
- geen gegevens
geel kenniswinst 2006-2013
groen veel kenniswinst 2006-2013

2.2 Bewoningsgeschiedenis

2.2.1 Hoogterras/stuwwallen 

2.2.1.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De vorming van het hoogterras is sterk gekoppeld aan de activiteiten van de rivieren Maas en Rijn. In het 
Midden- en Laat-Pleistoceen, tijdens koude perioden, hebben deze rivieren dikke pakketten grind en zand 
afgezet. Tijdens het Cromerien (800.000-500.000 jaar geleden) met zijn drie glacialen en vier interglacialen, 
resulteerde dat in een afwisseling van Maas- en Rijnafzettingen die later door een combinatie van daling 
en insnijding geomorfologisch als een hoog gelegen terras herkenbaar zijn.  9  Die insnijdingen vonden 
plaats na 500.000, in het Elsterien en Saalien (480.000-130.000 jaar geleden). In die periode werd het 
middenterras gevormd dat zich diep heeft ingesneden in het hoogterras. Soms hebben de steilranden een 
hoogteverschil van 25 meter. 

De stuwwallen die alleen in het uiterste noordelijke deel van de provincie voorkomen zijn met name 
gevormd door het landijs in het Saalien (240.000-130.000 jaar geleden), hoewel er in een oudere ijstijd 

9 Berendsen 1998, 2000; Gijssel & Van der Valk 2005. 
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(Elster, ca. 480.000-430.000 jaar geleden) ook stuwwallen zijn gevormd.  10 Deze zijn echter niet meer als 
zelfstandige elementen in het landschap bewaard gebleven. Zowel op het hoogterras als op de stuwwallen 
bevinden zich nauwelijks jongere afzettingen. Wel kunnen ze zijn doorsneden door rivieren, beken en ook 
smeltwaterdalen waardoor oudere afzettingen kunnen dagzomen. Dat laatste is ook het geval bij menselijke 
ingrepen, zoals de aanleg van groeven ten behoeve van zand, grind en kleiwinning en de uitvoering van 
infrastructurele werken, gasleidingen, etc.

2.2.1.2 Bewoning
Vanwege het ontbreken van jongere afzettingen kunnen op het hoogterras en op de stuwwallen 
middenpaleolithische artefacten aan het oppervlak worden aangetroffen. Op het hoogterras oudere en op 
de stuwwallen jongere. Het aantal vondsten is in Limburg echter gering, zodat dit niet als een druk bezocht 
gebied door vroege- en klassieke Neanderthalers beschouwd kan worden.  11 De bewoningsmogelijkheden 
werden bepaald door de klimatologische omstandigheden. Er waren lange perioden van kou waardoor 
Limburg onbewoonbaar was voor mens en dier. Alleen in de interstadialen en interglacialen (bijvoorbeeld 
Eemien) was bewoning mogelijk. Daarbij moeten we denken aan incidentele en sporadische bezoeken van 
kleine groepjes jagers en verzamelaars. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. 

2.2.1.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

2.2.1.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

2.2.1.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.1.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.1.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

2.2.1.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

2.2.1.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

2.2.1.10 Materiële cultuur
Van het hoogterras zijn van het Limburgse deel slechts enkele losse vondsten bekend.  12 Talrijker zijn de 

10 Gijssel & Van der Valk 2005, 54.

11 De potentie kan echter groot zijn, afgaande op de vele vondsten in de stuwwallen van Utrecht en Gelderland

12 Rensink 2005. 
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vondsten op Duits grondgebied.  13 In vrijwel alle gevallen gaat het om duidelijk herkenbare artefacten, zoals 
vuistbijlen, schaven en kernen en afslagen bewerkt met de Levalloistechniek. (afb.02.02)

 
Afbeelding 02.02 Vuistbijl uit de groeve Maalbeek bij Belfeld (Rensink 2005, fig. 8).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. Ook zijn er geen nieuwe middenpaleolithische vondsten bekend geworden.

2.2.2 Maasduinengebied

2.2.2.1 Ontstaan landschap
Dit gebied kenmerkt zich door afzettingen die jonger zijn dan het Midden-Paleolithicum. Uit de oudere 
ondergrond zijn geen vondsten uit het Midden-Paleolithicum bekend. In de evaluatieperiode heeft geen 
onderzoek plaatsgevonden. 

2.2.2.2 Bewoning
Geen gegevens bekend. 

2.2.2.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

2.2.2.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

13 Bosinski 1998; Heinen & Arora 1995; Piepers 1989.
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2.2.2.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.2.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.2.7 Rituele praktijken 
Geen gegevens bekend. 

2.2.2.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

2.2.2.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

2.2.2.10 Materiële cultuur
Geen gegevens bekend. 

2.2.3 Peel- en Peelrestanten

2.2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De afzettingen in het gebied van de Peel en de voormalige Peel zijn jonger dan het Midden-Paleolithicum. 
In de Peel zelf gaat het o.a. om holocene (veen)afzettingen, terwijl in het afgegraven deel van de Peel het 
oorspronkelijke dekzand domineert dat eolisch is afgezet tijdens de laatste ijstijd. Daarnaast kan er nog 
jonger stuifzand aanwezig zijn als resultaat van verwaaiingen in de IJzertijd en Middeleeuwen. Binnen het 
landschappelijk begrensde gebied is een hoge droge zone rondom Meijel aanwezig die niet bedekt was 
door veen en waar altijd het dekzand van de laatste ijstijd gedagzoomd heeft en dat ten dele is overdekt 
door jongere zandverstuivingen. 
Dieper in de ondergrond bevinden zich echter oudere lagen, waarvan de Formaties van Sterksel, Veghel 
en Kreftenheye de belangrijkste zijn en waarop - en in - artefacten uit het Midden-Paleolithicum kunnen 
worden aangetroffen.  14 

2.2.3.2 Bewoning
Het aantal vondsten - slechts enkele schaven en afslagen - is te gering om enige uitspraken over de aard 
van de bewoning te kunnen doen. Ook hier lijkt sprake te zijn van incidentele en sporadische bezoeken van 
kleine groepjes jagers en verzamelaars. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. 

2.2.3.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

2.2.3.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

14 Berendsen 1998; Gijssel & Van der Valk 2005.
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2.2.3.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.3.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.3.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

2.2.3.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

2.2.3.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

2.2.3.10 Materiële cultuur
Binnen het Peelgebied zijn enkele losse vondsten uit het Midden-Paleolithicum bekend. In de omgeving van 
Helden en in Meijel-De Polder zijn schaven en afslagen gevonden.  15 Ze kenmerken zich door een sterke 
windpatina, in combinatie met de Levalloistechniek. Vuistbijlen ontbreken tot op heden in het gebied.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. Ook zijn er geen nieuwe middenpaleolithische vondsten bekend geworden.  16

 
2.2.4 Beekdalen Noord-Limburg

2.2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het Noord-Limburgse beekdallandschap is een dekzandgebied dat doorsneden wordt door west-oost 
stromende beken die ontspringen in het hoger gelegen Peelgebied en uitmonden in de Maas. In het 
Midden-Paleolithicum was het echter een landschap bestaande uit Maasafzettingen (Formaties van 
Sterksel en Beegden), maar die zijn vrijwel geheel afgedekt door dikke eolische pakketten. Daardoor 
bestaat het grootste deel van het gebied uit dekzanden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden 
tussen zanden afgezet tijdens de koudste fase van het Midden-Weichselien en zanden afgezet tijdens 
het Laat-Weichselien, respectievelijk Oud- en Jong dekzand genoemd. In het Oud dekzand (vanaf 28.000 
jaar geleden), het vaak glooiende pakket dat over het hele noordelijke deel van de provincie is te vinden, 
zijn twee fasen (I en II) te onderscheiden waartussen zich een grindrijke laag bevindt, die de Laag van 
Beuningen wordt genoemd.  17 
Uit het Laat-Weichselien dateert het Jong dekzand (ca. 14.000-12.000 v. Chr.) dat vaak meer lokaal is 
afgezet in de vorm van (paraboolvormige) duinen. Het Jong dekzand I dateert uit het Vroege Dryas en 
niveau II uit het Late Dryas, beide koude perioden aan het eind van het Weichselien. Hiertussen bevindt 
zich een leemrijke en houtkoolrijke laag die dateert uit het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) en beter 

15 Rensink 2005.

16 In de zomer van 2014 is een nieuwe vondst gedaan in het Startebos ten noorden van Meijel. Het gaat om een 

fraaie gepatineerde schaaf gemaakt van een vrij forse klingachtige Levallois-afslag. Deze vondst valt echter buiten 

het tijdsbestek waarvoor deze evaluatie gemaakt is. 

17 Berendsen 1998, 113.
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bekend is onder de naam Laag van Usselo.  18

2.2.4.2 Bewoning
Middenpaleolithische vondsten zijn volgens het bovenstaande beeld van de ontwikkeling van het landschap 
niet aan het oppervlak te vinden, maar in erosiegevoelige zones zijn toch enkele artefacten aangetroffen. 
Het zijn afslagen, schaven en een enkele vuistbijl.  19 
Die relatie tussen vindplaatsen en erosiegevoelige zones komt duidelijk tot uitdrukking bij Venray.  20 
(afb. 02.03) 

Afbeelding 02.03 Verspreiding middenpaleolithische vondsten in Noord-Limburg (Rensink 2005, fig. 2).

Daar liggen alle vindplaatsen aan de randen van de dalen van de beken. Dit suggereert het gebruik van 
een specifieke landschapszone, maar is in feite het resultaat van een postdepositioneel proces. Een al 
eerder gememoreerd landgebruik van incidentele en sporadische bezoeken van kleine groepjes jagers en 
verzamelaars is hier ook te veronderstellen. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. 

2.2.4.3 Begraving

18 Berendsen 1998, 113-115; Gijssel & Van der Valk 2005, 58-59.

19 Rensink 2005, 120-121.

20 Rensink 2005, 121, afb. 2.
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Geen gegevens bekend. 

2.2.4.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

2.2.4.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.4.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.4.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

2.2.4.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

2.2.4.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

2.2.4.10 Materiële cultuur
Uit het gebied zijn afslagen, geretoucheerde afslagen, schaven en een enkele vuistbijl bekend. Ook 
bevinden er in de collectie Driessens enkele gepatineerde afslagen, mogelijk van middenpaleolithische 
ouderdom.  21

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. Ook zijn er geen nieuwe middenpaleolithische vondsten bekend geworden.

2.2.5 Beekdalen Midden-Limburg

2.2.5.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De beekdalen van Midden-Limburg vertonen een vrijwel identieke landschappelijke ontwikkeling als die van 
Noord-Limburg. Alleen vinden de beken, die het gebied ook ruwweg van west naar oost doorsnijden, hun 
oorsprong in de Belgische Kempen.

2.2.5.2 Bewoning
Sporen van bewoning zijn hier ook schaars, maar toch iets talrijker. Het gaat opnieuw om afslagen, 
enkele schaven en vuistbijlen. De weinige, vaak losse vondsten zijn ook in dit gebied een aanwijzing voor 
sporadische bezoeken van kleine groepjes jagers en verzamelaars. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. 

2.2.5.3 Begraving

21 Deze collectie bevindt zich in het Limburgs Museum te Venlo.
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Geen gegevens bekend. 

2.2.5.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

2.2.5.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.5.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 
2.2.5.7 Rituele praktijken 
Geen gegevens bekend. 

2.2.5.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

2.2.5.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

2.2.5.10 Materiële cultuur
Behalve afslagen en schaven zijn er uit het gebied ook enkele vuistbijlen bekend: twee stuks uit Neer, twee 
uit Hunsel en een uit Ell.  22 De vondstomstandigheden in dit beekdalgebied suggereren een ouderdom in de 
jonge fase van het Midden-Paleolithicum, ruwweg tussen 100.000 en 40.000 jaar geleden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenpaleolithische bewoningssporen. 
Wel zijn er enkele nieuwe middenpaleolithische vondsten bekend geworden die zich in de collectie Wiel 
Vossen bevonden en afkomstig zijn uit de omgeving van Neer.  23 

2.2.6 Eiland van Weert

2.2.6.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
In het meeste westelijk deel van de provincie ligt het Eiland van Weert. Het kenmerkt zich landschappelijk 
door zijn hogere ligging en wordt door afgedekt door dekzanden en een middeleeuws esdek. De diepere 
ondergrond echter is identiek ontstaan als in het aangrenzende landschap van de Midden-Limburgse 
beekdalen. 

2.2.6.2 Bewoning
Tot voor het grootschalige onderzoek naar de bewoning uit IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen waren 
er nauwelijks middenpaleolithische vondsten bekend uit het gebied. Een uitzondering vormde de bijzonder 
fraaie vuistbijl uit Ospel.  24 (afb. 02.04) Door het archeologisch veldonderzoek is het aantal toegenomen, 
maar de meeste vondsten zijn bij dat onderzoek in en rond Weert bij toeval ontdekt. Het gaat om afslagen en 

22 Rensink 2005, 120-121.

23 Deze collectie bevindt zich in het Limburgs Museum te Venlo.

24 Deze vuistbijl is in aangevoerde grond in een tuin aangetroffen. De grond is echter wel uit de directe omgeving 

afkomstig (Bloemers 1971-1972).
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geretoucheerde stukken.  25 
Die vondsten geven helaas geen uitsluitsel over activiteiten van vroege jagers en verzamelaars in het 
gebied. Ook hier komen we niet verder dan de constatering dat het vermoedelijk om sporadische bezoeken 
gaat.

Afbeelding 02.04 Vuistbijl van Ospel (Limburgs Museum, Venlo).

2.2.6.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

2.2.6.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

2.2.6.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.6.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.6.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

2.2.6.8 Langetermijnperspectief

25 Deeben et al. 2009.
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Geen gegevens bekend. 

2.2.6.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

2.2.6.10 Materiële cultuur
De afslagen die bij de opgravingen aan het licht zijn gekomen, vertonen de kenmerkende glanspatina en 
zijn vrijwel alle met de Levalloistechniek bewerkt. 

2.2.7 Middenterrassen

2.2.7.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Aan de oostzijde van de Maas, ten zuiden van Venlo en ten noorden van Sittard, ligt tegen het hoogterras 
aan, het middenterras dat dateert uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien (240.000-130.000 jaar geleden). Het 
wordt ten zuiden van Roermond doorsneden door het dal van de Roer. 
In tegenstelling tot het hoogterras is het middenterras bijna geheel afgedekt door latere afzettingen. Ten 
noorden van Roermond zijn het laatglaciale en jongere dek- en stuifzanden, ten zuiden van Roermond 
aanvankelijk ook, maar bij Sittard gaat het om een dik pakket löss. Ook op het middenterras zijn 
middenpaleolithische artefacten te verwachten in erosiegevoelige zones. 

2.2.7.2 Bewoning
Van het middenterras is een klein aantal vondsten bekend. Het gaat om een kern, afslagen, geretoucheerde 
stukken, schaven en vuistbijlen. De laatste categorie van vuistbijlen lijkt te zijn oververtegenwoordigd. Er 
zijn er bekend uit Belfeld (2x), Swalmen (2x), Beesel, Echt en Susteren.  26 Het gaat steeds om geïsoleerde 
vondsten. Concentraties ontbreken. De vondsten zijn de restanten van incidentele korte bezoeken aan het 
gebied door Neanderthalers. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. 

2.2.7.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

2.2.7.4 Economie, land- en watergebruik
Geen gegevens bekend. 

2.2.7.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.7.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.7.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

26 Rensink 2005, 131. De stukken uit Echt en Susteren zijn afkomstig uit de collectie Keuren, recentelijk verworven 

door het Limburgs Museum. 
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2.2.7.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

2.2.7.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 
2.2.7.10 Materiële cultuur
Een kern uit Posterholt en afslagen opgebaggerd uit de Maas ten noordwesten van Swalmen, vermoedelijk 
afkomstig uit het middenterras, laten zien dat de Levalloistechniek ook in dit gebied veelvuldig gebruik 
werd.  27 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. Wel zijn er enkele nieuwe middenpaleolithische vondsten bekend geworden, die zich in 
de collectie Lei Keuren bevonden en afkomstig zijn uit de omgeving van Echt.  28 

2.2.8 Roer- en Vlootbeekdal

2.2.8.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Dit gebied kenmerkt zich door afzettingen die jonger zijn dan het Midden-Paleolithicum. Uit de oudere 
ondergrond zijn geen vondsten uit het Midden-Paleolithicum bekend. In de evaluatieperiode heeft geen 
onderzoek plaatsgevonden. 

2.2.8.2 Bewoning
Geen gegevens bekend. 

2.2.8.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

2.2.8.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

2.2.8.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

2.2.8.6 Gemeenschap/Samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.8.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

2.2.8.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

2.2.8.9 Krijgsgeschiedenis

27 Rensink 2005, 131.

28 Deze collectie bevindt zich in het Limburgs Museum te Venlo.
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Geen gegevens bekend. 

2.2.8.10 Materiële cultuur
Geen gegevens bekend. 

2.2.9 Maasdal 

2.2.9.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De huidige landschappelijke eenheid Maasdal is een relatief smalle strook dalvlakte die is ontstaan vanaf 
het Holoceen. Het is de diepere insnijding van de rivier in een oudere ondergrond/matrix van de Maas zelf, 
waardoor een terrassenlandschap met dalvlaktes zijn ontstaan die hier boven al grotendeels besproken 
zijn. De verschillende stadia van de dalvorming zijn het resultaat van een dynamisch proces waarin 
sedimentatie en erosie elkaar opvolgen. Dat betekent dat vindplaatsen intact in de ondergrond aanwezig 
kunnen zijn, geïsoleerde vondsten zich in situ bevinden of alles is geërodeerd of verspoeld. 
In de diepere ondergrond bevinden zich oudere afzettingen en bij baggerwerkzaamheden kunnen 
middenpaleolithische - en zelfs oudpaleolithische - artefacten boven water komen. Die laatste zullen 
evenwel moeilijk als zodanig te herkennen zijn. Daarnaast bevinden zich in het gebied ook afzettingen, 
zoals dekzanden en lösspakketten, die het oude landschap verborgen houden. Incidenteel worden die oude 
landschappen ontdekt en opgegraven, zoals de beeldbepalende vindplaatsen in de groeve Belvédère ten 
noorden van Maastricht. Een achttal vindplaatsen is in die groeve aangetroffen in rivierafzettingen en zijn in 
deze paragraaf opgenomen. De meest informatieve vindplaats is ook een van de oudste: vindplaats C.  29 

2.2.9.2 Bewoning
Sporadisch worden bij baggerwerkzaamheden en grind- en zandwinning middenpaleolithische artefacten 
ontdekt. Ze zijn niet precies te dateren, maar op grond van patinering en morfologische kenmerken worden 
ze als middenpaleolithisch beschouwd. Langs de gehele Maas zijn ze geïsoleerd boven water gekomen. 
Meestal gaat het om gepatineerde afslagen of een enkele vuistbijl. 
Om ons beeld te vormen wat achter die losse vondsten uit het Maasdal schuil gaat - maar ook uit andere 
landschapstypen -, is het met name het onderzoek van site C in de groeve Belvédère een belangrijk 
aanknopingspunt voor Limburg. Deze site blijkt een kortstondig gebruiksmoment te vertegenwoordigen van 
jagers en verzamelaars aan de oever van een rivier. Dat kan de Maas zijn geweest of een van de kleinere 
zijrivieren, mogelijk de huidige Jeker. 

Kenniswinst 
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. 

2.2.9.3 Economie, land- en watergebruik
Site C in de Belvédère is de oudste uit de groeve. Vuursteen is op de vindplaats bewerkt en was afkomstig 
uit de bedding van de rivier. Van de meest geschikte afslagen en klingen werden werktuigen gemaakt 
die deels ter plaatse zijn gebruikt, maar ook lijken er stukken te zijn meegenomen. Vuistbijlen zijn er niet 
gemaakt.
Een deel van het vuursteen is verbrand wat wijst op de aanwezigheid van een vuur, maar het kan natuurlijk 
ook dat een latere bosbrand een deel van het vuursteen heeft verbrand. Toch is een door mensen 

29 Jongere, maar ook middenpaleolithische vindplaatsen uit de lösssequentie, zullen aandacht krijgen in de volgende 

paragraaf over het heuvelland. 
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gestookt vuur meer aannemelijk, want er zijn ook kleine houtskoolbrokjes opgegraven die in verschillende 
concentraties in de vindplaats lagen. (afb. 02.05) Dit kunnen de restanten van haardjes zijn geweest. Er is 
evenwel geen ruimtelijke relatie tussen het verbrande vuursteen en locaties van de mogelijke haarden. 
Er zijn ook botresten van dieren opgegraven. Kleine knaagdieren geven een beeld van de woonomgeving, 
resten van een moerasschildpad zijn een indicatie dat het in de tijd van de bewoning in de Belvédère 
warmer was dan nu in Nederland. De vondst van resten van een jonge neushoorn met daarbij een 
vuurstenen mes in site G maken duidelijk dat dit dier door mensen is geslacht. Het vermoeden is dat de 
neushoorn niet is gejaagd, maar als kadaver in de rivier is aangetroffen. Verder zijn er resten gevonden van 
steppeneushoorn, bosolifant, edelhert, ree, beer, paard, bizon en reuzenhert. 
Het was niet mogelijk vast te stellen of de verschillende concentraties gebeurtenissen vertegenwoordigen 
die tegelijkertijd hebben plaatsgevonden of elkaar in tijd opvolgen. Het kan dus zijn dat een klein groepje 
vroege neanderthalers hier een keer kort heeft verbleven of meerdere keren is geweest. Het kan ook zijn 
dat andere, van elkaar verschillende groepen, hier hebben gebivakkeerd. 

Afbeelding 02.05 Plattegrond vindplaats C, de oudste in de groeve Belvédère (naar Roebroeks 1989,  
fig. 47, tekening Olav Odé).

Kenniswinst 
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Er heeft in de evaluatieperiode binnen Limburgse grenzen geen onderzoek plaatsgevonden naar 
middenpaleolithische bewoningssporen. 

2.2.9.4 Locatiekeuze
De vindplaats Belvédère vormt een aanwijzing dat de aanwezigheid van water dicht bij een kampplaats een 
belangrijk criterium kan zijn geweest in de keuze voor de locatie van het verblijf. Op zich geen schokkende 
constatering voor het gedrag van jagers en verzamelaars. Andere factoren kunnen zijn het reliëf, de 
begroeiing, de beschikbaarheid van plantaardig voedsel, de hoeveelheid licht en warmte van de zon, of een 
aantrekkelijk uitzicht. 

Kenniswinst 
Er heeft in de evaluatieperiode binnen Limburgse grenzen geen onderzoek plaatsgevonden naar 
middenpaleolithische bewoningssporen. 

2.2.9.5 Gemeenschap/samenleving
De omvang van de vindplaats en de verschillende concentraties vormen een aanwijzing dat de gebruikers 
er kort verbleven en vermoedelijk deel uitmaakten van een klein groepje. Hoewel het niet mogelijk is om 
direct een link te leggen met etnografische gegevens van sub-recente jagers en verzamelaars, kan daarbij 
gedacht worden aan een kerngezin (man, vouw en enkele kinderen) aangevuld met ouders, broers, zusters 
en ooms en tantes.  30 Dergelijke groepen kunnen 10-25 personen groot zijn, waarbij het eerstgenoemde 
aantal meer waarschijnlijk is. 
Het ontbreken van werktuigen op site C waarvan de bewerking ter plaatse is aangetoond, maakt duidelijk 
dat ook gebruiksvoorwerpen naar elders werden meegenomen. Een belangrijke andere aanwijzing daarvoor 
is de vondst van Maasvuursteen op ongeveer even oude vindplaatsen in het Neuwieder Bekken.  31 

Kenniswinst 
Er heeft in de evaluatieperiode binnen Limburgse grenzen geen veldonderzoek plaatsgevonden naar 
middenpaleolithische bewoningssporen waarmee nieuwe uitspraken gedaan kunnen worden over de 
middenpaleolithische samenleving. 

2.2.9.6 Rituele praktijken
Verspreid over het vlak zijn in site C in de groeve Belvédère ook kleine stukjes oker aangetroffen. Die 
kunnen met het sediment zijn aangevoerd, maar onderzoek van de oker, dat 30 jaar na de opgraving werd 
uitgevoerd, heeft aannemelijk gemaakt dat een deel in de vorm van een papje moet zijn gebruikt. Daarbij 
kan gedacht worden aan verf voor op het lichaam, een geneesmiddel of voor de conservering van huiden.  32 

Kenniswinst 
Het recente onderzoek van oker heeft nieuwe inzichten opgeleverd over mogelijke rituele praktijken in het 
Midden-Paleolithicum.

2.2.9.7 Langetermijnperspectief
Hierover kunnen nauwelijks uitspraken worden gedaan, omdat we over slechts één goede onderzochte 
vindplaats in het Maasdal beschikken met enkele concentraties vuursteen in verschillende stratigrafische 

30 Lee & Daly 1999.

31 Roebroeks 1989, 103-104.

32 Roebroeks et al. 2012. 
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niveaus. Duidelijk is dat het vrijwel steeds om kortstondig gebruikte verblijfplaatsen gaat en dat die alleen 
in relatief warme perioden werden gebruikt. 

Kenniswinst 
Er heeft in de evaluatieperiode in het Maasdal geen onderzoek plaats gevonden naar middenpaleolithische 
bewoningssporen. 
2.2.9.8 Materiële cultuur
Tijdens de opgraving van site C zijn alleen gebruiksvoorwerpen van vuursteen gevonden. Hoewel er 
botresten aanwezig waren, zijn er geen werktuigen van dit materiaal of van gewei ontdekt.
Opvallend is dat we voor de herkenning van het middenpaleolithische vondsten vooral afgaan op de mate 
van patinering en het gebruik van de Levallois-bewerkingstechniek en dat die beide herkenningstekens in 
de Belvédère sporadisch voorkomen. De geringe mate van patinering heeft daar te maken met de snelle 
inbedding van de vuurstenen artefacten in het sediment. Uit de bestudering van de vuursteentechnologie 
blijkt dat er weliswaar van de Levalloistechniek gebruik is gemaakt, maar dat ook veel vuursteen op een 
meer opportunistische wijze is afgeslagen. Opvallend daarbij is dat veel afslagen klingvormig zijn. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode in het Maasdal geen veldonderzoek plaats gevonden naar 
middenpaleolithische bewoningssporen die ons informeren over de materiele cultuur. 

2.2.10 Heuvelland

2.2.10.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het heuvelland is het gedeelte in Limburg waar de invloed van de opheffing van de ondergrond het grootst 
is. De basis van het voor de archeologie relevante gebied bestaat uit een serie rivierterrassen die een 
tijdsdiepte kunnen hebben van twee miljoen jaar. Veel van die terrassen zijn zichtbaar als plateaus waar 
doorheen kleine rivieren stromen, zoals de Geul, Gulp en Geleenbeek. Die beken hebben zich in die 
plateaus ingesneden. 
Tijdens het Saalien en Weichselien is er löss afgezet dat vervolgens door natuurlijke processen 
(bijvoorbeeld werking van water, dieren en planten) en menselijke activiteiten (agrarisch grondgebruik, 
graafwerkzaamheden) is verstoord en/of geërodeerd. Vooral langs hellingen en plateauranden heeft 
erosie van het lössdek plaatsgevonden. In deze gebieden liggen potentiële vondstlocaties voor 
middenpaleolithische artefacten aan of dicht aan het huidige maaiveld. (afb. 02.06)
Hiertegenover staat dat de dalen, vaak toch de meer favoriete locaties voor bewoning, afgedekt zijn door 
colluvium met soms een dikte van vele meters. Dat betekent dat eventueel aanwezige abri’s en grotten - 
die veelvuldig en langdurig in gebruik waren, zoals bijvoorbeeld iets zuidelijker langs de Maas in België - uit 
het zicht zijn verdwenen: indien aanwezig zijn ze niet toegankelijk voor archeologisch onderzoek.  33 

33 Zie als voorbeeld het uitgevoerde onderzoek naar een abri in Valkenburg. Hierbij werden overigens geen 

middenpaleolithische resten aangetroffen (Van Wijk et al. 2010)
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Afbeelding 02.06 Verspreiding middenpaleolithische vindplaatsen in het westelijke heuvelland, ten 
zuidoosten van Maastricht (Rensink 2005, fig. 9).

2.2.10.2 Bewoning
Het heuvelland is weliswaar afgedekt door een dik pakket löss, maar door de grote verschillen in reliëf 
en de erosiegevoeligheid van löss dagzoomt het loopoppervlak uit het Midden-Paleolithicum op plateaus, 
kapen, hellingen en in de hellingen van de beekdalen.  34 Het is het gebied waar de vondsten het meest 
talrijk zijn. Er zijn enkele tientallen vindplaatsen bekend van losse vondsten en van concentraties die een 
indicatie zijn dat men veelvuldig naar specifieke landschappelijke zones terugkeerde. De vindplaatsen 
concentreren zich in de erosiegevoelige zones en dan vooral in het westelijk deel van het heuvellandschap, 
ten oosten van de Maas.  35 
Daarnaast zijn er ook opgravingen uitgevoerd zoals in de groeve Belvédère bij Maastricht  36, Colmont  37 en 
bij Mechelen  38. 
Bij Colmont is getracht een erosiegevoelige vindplaats (Ponderosa) op de helling van de Vrakelberg te 
onderzoeken met als doel de mate van erosie vast te stellen. Daarnaast hoopte men nog onverstoorde 
vindplaatsen te vinden. Bij oppervlaktekarteringen werden op de akker in de loop der jaren meer dan 500 
artefacten opgeraapt. Het gaat om afval, kernen en zeer veel werktuigen van eenvoudige vorm. Meestal 
zijn het afslagen met een getande werkkant of voorzien van kerven. Krabbers en schaven zijn zeldzaam 
en vuistbijlen ontbreken. Slechts op enkele afslagen zijn sporen van de Levalloistechniek waar te nemen. 
(afb.02.07)

34 Groenendijk & Warrimont 1995. 

35 Rensink 2005, 132, afb. 9.

36 Roebroeks et al. 1988; Roebroeks 1989; Roebroeks et al. 1992.

37 Blezer et al. 1997; Glauberman 2006; Verpoorte et al. 2002.

38 Janssens 1987.
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Afbeelding 02.07 Colmont-Ponderosa oppervlaktevondsten van verschillende geretoucheerde afslagen 
(Blezer et al. 1997, fig. 10)

De homogeniteit van het gebruikte vuursteen en de soort werktuigen wijzen op gelijkaardige activiteiten 
door de tijd. Het is aannemelijk dat Neanderthalers kortstondig de vindplaats van Pondorosa hebben 
gebruikt, maar hoe vaak en of er nog andere incidentele activiteiten zijn uitgevoerd, viel niet vast te stellen. 
In Mechelen ging het om reeds uitgegraven grond, maar in samenstelling is de vondstgroep bijzonder. Het 
gaat om productieresten in de Levalloistechniek, afslagen, klingen, gekerfde stukken, schrapers, schaven 
en een vuistbijl. De stratigrafische context van de vondstgroep is evenwel onduidelijk. 
De belangrijkste bijdragen leverde wederom het onderzoek in de groeve Belvédère. Daarin werden twee 
sites (J en E) ontdekt die zich bevonden in de lösssequentie. Ze lagen stratigrafisch boven de oudere sites 
die langs de rivier hebben gelegen. Bij die jongere sites, daterend uit het Weichselien, was de rivier echter 
nooit ver weg. In grote lijnen vertonen deze sites een vergelijkbaar patroon als de oudere en worden dan 
ook als kortstondige verblijfplaatsen opgevat. Uit technologisch oogpunt is site J opmerkelijk omdat daar de 
Levalloistechniek ontbreekt.  39  

Kenniswinst:
Net over de Belgische/Nederlandse grens zijn ook vondsten bekend uit het daar gelegen heuvelland.  40 
Opgravingen in Kesselt en Veldwezelt leveren een belangrijke bijdragen aan de inzichten over bewoning. 

39 Roebroeks 1989, 71-81. Dit betekent dat we ook in andere gebieden rekening moeten houden met 

middenpaleolithische vindplaatsen waarin aanwijzingen voor toepassing van de Levalloistechniek ontbreken. 

Toeschrijving van deze vindplaatsen aan het Midden-Paleolithicum kan plaatsvinden op basis van werktuigtypen en 

eventueel ook patinering van de artefacten. . 

40 Bringmans 2006; Warrimont 2012; Van Baelen 2014; Van Baelen et al. 2007, 2008. 
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Ten eerste zijn er oudere vondsten ontdekt dan die tot op heden in het Nederlandse heuvellandschap 
bekend zijn, blijken er in een stratigrafische context meerdere vindplaatsen aanwezig te zijn uit de 
periode Midden-Saalien tot en met Midden-Weichselien en vond de bewoning plaats in verschillende 
klimaatsituaties, variërend van warm tot vrij koud. 
Dergelijk langdurig en intensief onderzoek ontbreekt in Nederland voor de evaluatieperiode 2006-2013. 
Er is maar één gravend onderzoek uitgevoerd dat onze kennis heeft uitgebreid en dan nog is het een 
‘bijvangst’ van neolithisch onderzoek. 
Op het Plateau van Sint-Geertruid wordt over een reeks van jaren een verkenning uitgevoerd om 
vuursteenmijnen en bijbehorende sporen van bewoning op te sporen, in combinatie met de studie van het 
gebruik van het landschap, erosie en beheer.  41 De middenpaleolithische vondsten zijn aan het oppervlak 
terecht gekomen als gevolg van erosie van het lössdek. Zelfs in diepe profielen aangetroffen vondsten 
blijken zich in colluvium te bevinden, zoals een vondst aantoonde die tevoorschijn kwam bij het graven van 
een diepe geologische profielsleuf in 2012.
Verder heeft de studie van Glauberman over oppervlaktevindplaatsen de inzichten, verkregen uit het 
onderzoek van Groenendijk & De Warrimont bevestigd.  42

2.2.10.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

2.2.10.4 Economie, land- en watergebruik
Uit het onderzoek in Colmont  43 in combinatie met de gegevens van de inventarisatie van de Voerstreek  44 
blijkt dat er in Zuid-Limburg verschillende typen kampementen hebben bestaan. Relatief grote vindplaatsen 
met een variatie aan werktuigen en kleinere vindplaatsen waarbinnen vaak een enkel type werktuig 
domineert. Functioneel zijn die evenwel niet nader te duiden. Daarnaast liggen er verspreid in het 
landschap, ook buiten de terrasranden, vuistbijlen. Alles tezamen een indicatie dat Neanderthalers 
in verschillende landschappelijke zones en op verschillende wijzen de natuurlijke voedsel- en 
vuursteenbronnen van Limburg exploiteerden. 
Uit de vindplaats E in de groeve Belvédère komen wat botresten die ons informeren over de fauna, maar 
geen aanwijzingen hebben opgeleverd over de jacht en het meer specifieke voedselpatroon. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode in het heuvelland geen onderzoek plaats gevonden naar 
middenpaleolithische bewoningssporen die ons informeren over de economie, land- en watergebruik.

2.2.10.5 Locatiekeuze
Hierover zijn onvoldoende gegevens bekend. 

2.2.10.6 Gemeenschap/Samenleving
Geen gegevens bekend. 

2.2.10.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

41 In de evaluatieperiode is er een eerste verslag verschenen (Deeben et al. 2011).

42 Glauberman 2006; Groenendijk & Warrimont 1995.

43 Blezer et al. 1997, Glauberman 2006; Verpoorte et al. 2002.

44 Groenendijk & Warrimont 1995. 
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2.2.10.8 Langetermijnperspectief
Meestal zijn de losse vondsten moeilijk te dateren en is het onmogelijk uitspraken te doen over een 
langetermijnperspectief. De vondst van een bladspits in Sint Geertruid toont echter aan dat Limburg tot het 
eind van het Midden-Paleolithicum door Neanderthalers werd bezocht. (afb.02.08)

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode in het heuvelland geen onderzoek plaats gevonden naar 
middenpaleolithische vindplaatsen, zodat geen uitspraken kunnen worden gedaan over het 
langetermijnperspectief.

2.2.10.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

2.2.10.10 Materiële cultuur
De vele vondsten in het heuvelland laten een grote variatie in bewerking en type werktuigen zien. De 
artefacten zijn alleen van vuursteen gemaakt. Andere materialen ontbreken. Behalve afvalmateriaal van de 
werktuigproductie gaat het vooral om geretoucheerde artefacten, schaven en vuistbijlen. 
In de groeve Belvédère heeft sites J geen aanwijzingen opgeleverd voor toepassing van de 
Levalloistechniek. 
 
Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode in het heuvelland geen onderzoek plaats gevonden naar 
middenpaleolithische vindplaatsen. Nieuwe gegevens over de materiële cultuur zijn dan ook alleen te 
behalen door de studie van incidentele oppervlaktevondsten. 

Afbeelding 02.08 Bladspits van St. Geertruid, ouderdom ca. 35.000 jaar (naar Van Ginkel & Verhart 2009, 
fig. 1.16).
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2.3 Onderzoekslacunes per landschap 

De zeldzaamheid aan middenpaleolithische vondsten maakt het weinig zinvol om per landschapstype 
lacunes aan te geven. De lacunes gelden voor de gehele provincie en zijn groot (zie ook tabel 1). We weten 
nog heel weinig van het Midden-Paleolithicum van Limburg, zoals uit het bovenstaand overzicht blijkt. 
De kans om goed geconserveerde vindplaatsen uit het Midden-Paleolithicum te vinden zijn klein, maar 
kunnen wel aanwezig zijn op plaatsen waar de diepere lösslagen aangesneden worden. Aan of dicht aan 
het oppervlak kunnen losse vondsten worden verzameld vooral in de zones die gevoelig zijn voor erosie. 
Iedere vondst draagt bij aan onze kennis. 
Het onderzoek in Nederweert heeft aangetoond dat de landschappelijke rug in dit gebied - af te lijnen met 
de 30-metercontour - een zone is waar vondsten verwacht kunnen worden. Ook is onlangs bij Amstenrade 
middenpaleolithische materiaal aangetroffen, die ons attendeert om de vinger aan de pols te houden in het 
heuvelland bij (diepere) graafwerkzaamheden.  45 
Toch zijn de vondsten zo spaarzaam en de kansen zo gering om ze met gericht onderzoek op te 
sporen, dat het altijd een lastige afweging zal zijn tussen de kosten en de kans op succes. Wel laat het 
onderzoek bij Amstenrade zien dat het toch mogelijk is om met goede resultaten in te springen tijdens een 
uitvoeringsfase. 

45 Pers. med. E. Rensink. Het gaat om een 30-tal artefacten die in het voorjaar van 2014 zijn ontdekt. Het is de vraag 

is of die in situ of in een verspoelde context zijn aangetroffen. 
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2.4 Overzicht geraadpleegde rapporten 2007-2013

Tabel 2 Kenniswinst Midden-Paleolithicum

Rapport /publicatie Landschappelijke 
eenheid

Aandachtsgebied Kenniswinst

Deeben et al., 2011: Het 
archeologisch onderzoek 
in de omgeving van 
het prehistorische 
vuursteenmijnveld te 
Rijckholt-St.Geertruid: 
de resultaten van 2008 
en 2009. Amersfoort, 
Rapportage Archeologische 
Monumentenzorg 202.

Heuvelland Meer gedetailleerde kennis over 
de mate en invloed van erosie. 
Daarnaast een systematische 
veldkartering van een groot deel 
van het plateau waarin vondsten 
uit het Midden-Paleolithicum zijn 
meegenomen. Daardoor kan inzicht 
verkregen worden in hoeverre 
andere artefacten dan alleen de 
geretoucheerde aanwezig zijn 
en wat de potentie is voor de 
reconstructie van het gedrag van 
vroege jagers en verzamelaars. 
Onderzoek loopt nog door. 

Glauberman, Ph., 2006: 
Excavating surface sites, 
tapping a source of potential: 
The Middle Palaeolithic 
surface scatters ofsouthern 
Limburg (NL) and the 
casestudy of Colmont-
Ponderosa. In: E. Rensink & 
H. Peeters (eds), Preserving 
the Early Past. Investigation, 
selection and preservation of 
Palaeolithic and Mesolithic 
sites and landscapes. 
Amersfoort, 87-106 
(Nederlandse Archeologische 
Rapporten 31). 

Heuvelland Het onderzoek van 
oppervlaktevindplaatsen maakt 
duidelijk dat in het heuvelland off-
site locaties zijn te vinden. De 
ligging van die sites komt sterk 
overeen met de waarnemingen 
van Groenendijk & De Warrimont 
(1995). Door de sites te 
relateren aan de beter bewaarde 
vindplaatsen in groeve de 
Belvédère kan een bredere context 
gecreëerd worden.  
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3 Laat-Paleolithicum

3.1 Inleiding

In het Laat-Paleolithicum (35.000-9600 v. Chr.) zijn in Limburg drie cultuurgroepen vertegenwoordigd: 
Magdalénien (ca. 12.500-12.000 v. Chr.), Federmesser (ca. 11.500-10.900 v. Chr.) en Ahrensburg (ca. 
10.500-9000 v. Chr.). De laatste twee groepen komen ook in de andere delen van Nederland voor, maar 
het Magdalénien is uniek voor Limburg. Mogelijk is er een vindplaats net over de Limburgse grens in Oost-
Brabant: Grientsveen.
De extreme kou van de laatste (Weichsel) ijstijd had de laatste Neanderthalers verdreven. De moderne 
mensen, Homo sapiens sapiens, maakten daarna plaats voor hen. In het middengebergte van het 
Rijnland en de Ardennen, vinden we vindplaatsen uit de vroege fase van het Jong-Paleolithicum. Het zijn 
vindplaatsen van culturele tradities als het Aurignacien (35.000-29.000 v. Chr.) en het Gravettien (30.000-
23.000 v. Chr.). Dergelijke vondsten zijn tot op heden niet in Limburg aangetroffen.  46 
Aan het eind van die laatste ijstijd waagden de rendierjagers van het Magdalénien zich in onze streken, 
toen rond 12.500 v. Chr. het klimaat voor een korte periode verbeterd was. Een uitstekend overzicht 
en analyse van het Magdalénien in Zuid-Nederland is 2010 verschenen.  47 We kennen slechts enkele 
vindplaatsen: Griendtsveen (?), Echt-Koningsbosch, Sweikhuizen (2x), Mesch en Eyserheide. Drie zijn er 
opgegraven: Sweikhuizen-Groene Paal, Mesch-Steenberg en Eyserheide. De meeste vindplaatsen liggen in 
het lössgebied en dan vooral op hoge markante punten in het landschap. 

Na een weer een koude periode verbeterde het klimaat aanzienlijk en bewoonden nieuwe groepen 
jagers en verzamelaars Limburg: de Federmessercultuur (ca. 11.500-10.900 v. Chr.). De rendieren waren 
weggetrokken en standwild bevolkte de bossen. Veel vindplaatsen zijn uit deze periode bekend. Rond 
11.000 v. Chr. keerde nog een keer de kou terug en raakte Limburg weer onbewoond. 
De Federmessercultuur is genoemd naar hun typische vuurstenen pijlspitsen die op een pennenmesje 
lijken en in het Duits Federmesser heten. (afb. 03.01) De Federmessercultuur strekte zich uit over de lage 
delen van Noordwest-Europa: vooral Nederland, België en het noorden van Frankrijk. In Duitsland vinden 
we ze niet zoveel terug, maar juist wel in de lage delen van het Midden-Rijnland. Veel van de Rijnlandse 
vindplaatsen zijn afgedekt door een laagje vulkanische as als gevolg van een grote vulkaanuitbarsting in 
10.996 v. Chr. bij Maria Laach in de zuidelijke Eifel. As en stof werden met noordwestelijke winden naar het 
zuiden en oosten aangevoerd. Na een tijdje herstelde het landschap zich van de ramp en zijn er uit die tijd 
erna ook Federmesservindplaatsen bekend. Enkele van die door as bedolven vindplaatsen zijn opgegraven. 
Daaruit blijkt dat er gejaagd werd op paarden, herten, roofdieren, knaagdieren, vogels en vissen. Een deel 
van het vuursteen dat werd gebruikt, is afkomstig uit Zuid-Limburg. 

46 Verpoorte 2008. Dit geldt zowel voor de spits van Venray als De Fransman I te Heythuyzen. 

47 Rensink 2010.
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Afbeelding 03.01 Enkele Federmesserspitsen, en stekers van een vindplaats langs een Maasmeander bij 
Blerick, gemeente Venlo (Deeben 2012, fig.3).

Vrij kort daarna, ca. 10.500 v. Chr. bevolkten nieuwe groepen van de Ahrensburgcultuur Limburg. 
Aanvankelijk joegen zij op een koude fauna, maar die zou door de klimaatsverbetering geleidelijk plaats 
maken voor standwild. De jagers trokken niet weg en zouden zich aanpassen. Limburg zou vanaf deze 
tijd nooit meer onbewoond zijn. Van die Ahrensburgcultuur zijn niet zoveel vindplaatsen bekend, maar 
waarschijnlijk houdt dit verband met het feit dat het gidswerktuig, de steelspits, door de tijd vervangen 
wordt door de B-spits die ook in het Vroeg-Mesolithicum wordt gebruikt.  48 (afb. 03.02)

Nationaal richtinggevend voor het onderzoek zijn verschillende thema’s omschreven en becommentarieerd 
in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).  49 Veel van die thema’s komen echter overeen met 
de thema’s die ook in deze evaluatie aan bod komen. Indien er vanuit de NOaA andere accenten worden 

48 Een bijkomend probleem vormen de Limburgse vindplaatsen ontdekt en/of  gepubliceerd door A.M. Wouters (1982, 

1996), soms samen met G. van der Noort (1987, 1993). Van enkele van deze vindplaatsen wordt vermoed dat het 

om vindplaatsvervalsingen gaat. 

49 Deeben et al. 2006.
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gelegd dan zullen die steeds per periode worden behandeld. 
Naast de landelijke NOaA zijn voor de evaluatie ook nog de provinciale archeologische aandachtsgebieden 
van belang.  50 Binnen deze waardevolle archeologische gebieden zijn speciaal uitgewerkte 
onderzoekskaders van kracht. Ook deze zullen steeds aan bod komen per periode. Overigens zijn er geen 
waarin het Laat-Paleolithicum een belangrijk onderzoeksthema is. 

Afbeelding 03.02 Voorbeelden van Ahrensburgspitsen, krabbers en stekers uit Geldrop. (Deeben & 
Rensink 2005, fig. 11). 

50 Zie voor provinciale archeologische aandachtsgebieden: http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/Natuurlijk_

Cultuur/Provinciale_archeologische_aandachtsgebieden
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Tabel 2 Overzicht Laat-Paleolithicum (Magdalénien, Federmesser, Ahrensburg)

Legenda
0 niet van toepassing
+++ veel gegevens
++ wat gegevens
+ weinig gegevens
- geen gegevens
geel kenniswinst 2006-2013
groen veel kenniswinst 2006-2013

Landschaptype
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Hoogterras/stuwwallen +++ + - + + - - - 0 +

Maasduinengebied +/0 - - - - - - - 0 -

Peel/Peelrestanten ++ + - + + - - - 0 +

Beekdalen N-Limburg +++ + - + + - - - 0 +

Beekdalen M-Limburg +++ + - + + - - - 0 +

Eiland van Weert +/0 + - - - - - - 0 -

Middenterrassen +++ + - + + - - - 0 -

Roer/Vlootbeekdal +++ + - ++ + - + - 0 ++

Maasdal +++ + - + + + - - 0 +

Heuvelland +++ ++ - ++ ++ + - - 0 ++

3.2 Bewoningsgeschiedenis

3.2.1 Hoogterras/stuwwallen

3.2.1.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Laat-Paleolithicum was de vorming van het landschap op de hoogterrassen en op de stuwwallen 
voltooid. Tijdens het einde van de laatste ijstijd vertoonde het klimaat nogal wat ups en downs, warme 
perioden wisselden af met koude perioden. 
In het Vroege Dryas met zijn toendra’s was het blijkbaar te koud in het noordelijke deel van Limburg. Uit die 
tijd zijn geen bewoningssporen bekend. 
Na het Vroege Dryas werd het warmer (Allerød). De toendra’s met hun bewoners schoven op naar het 
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noorden. In juli werd de gemiddelde julitemperatuur zo´n 15 graden. Er ontstond een vrij open bos met 
dennen en berken. In de dalen zal de vegetatie rijker zijn geweest. Er leefden dieren als paard, eland, 
edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere soorten. 
In het Late Dryas werd het weer kouder, maar voor een relatief korte tijd. Aanvankelijk keerden rendieren 
weer terug, maar al snel zouden die, toen de temperatuur toenam, plaats maken voor standwild.
Tijdens die koude perioden werden dekzanden afgezet, voornamelijk in de lage delen van Limburg, maar 
ook op delen van het hoogterras kunnen ze worden aangetroffen. Uit het Laat-Weichselien dateert het Jong 
dekzand (ca. 14.000-12.000 v. Chr.) dat vaak meer lokaal is afgezet in de vorm van (paraboolvormige) 
duinen. Het Jong dekzand I dateert uit het Vroege Dryas en niveau II uit het Late Dryas, beide koude 
perioden aan het eind van het Weichselien. Hiertussen bevindt zich een leemrijke en houtkoolrijke laag die 
dateert uit het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) en beter bekend is onder de naam Laag van Usselo.  51

3.2.1.2 Bewoning
Uit het Magdalénien zijn geen vondsten bekend van het hoogterrassen van de stuwwallen. Die zijn er wel 
uit de Federmesser- en Ahrensburgperiode, zij het zeer sporadisch. Meestal gaat het om enkele losse 
pijlspitsen.
Uit Mook-Eurobloem is een kleine vindplaats bekend die meer gebruikt lijkt te zijn voor de productie van 
klingen en op grond van technologische aspecten gedateerd wordt in de Federmesserfase.  52 Van jongere 
datum is een klein jachtkampje dat onder een Bronstijd-grafheuvel tevoorschijn kwam bij Swalmen en als 
Laat-Ahrensburg kan worden beschouwd.  53 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen. 

3.2.1.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.1.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

3.2.1.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

3.2.1.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

3.2.1.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

3.2.1.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

3.2.1.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

51 Berendsen 1998, 113-115; Gijssel & Van der Valk 2005, 58-59.

52 Deeben & Rensink 2005, 184.

53 Stapert 1979.
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3.2.1.10 Materiële cultuur
De vondsten sluiten aan bij het algemene beeld van de materiële cultuur van het Laat-Paleolithicum, i.c. 
Federmesser en Ahrensburg.  54 Wel is duidelijk dat bij de laatste de kenmerkende steelspitsen minder 
markant aanwezig zijn dan altijd gedacht. Dat bleek uit het onderzoek in Swalmen, maar ook net over de 
grens in het Duitse Bedburg-Köningshoven.  55 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot de materiële cultuur. 

3.2.2 Maasduinengebied

3.2.2.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Dit gebied kenmerkt zich door afzettingen die vooral dateren uit de laatste fase van de ijstijd. Er zijn geen 
vondsten uit het Laat-Paleolithicum uit dit gebied bekend, met uitzondering van Federmesservindplaats 
Ottersum-Hoenderweg, maar deze ligt in feite in het Maasdal.  56 In de evaluatieperiode heeft geen 
onderzoek plaatsgevonden. 

3.2.2.2 Bewoning
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

3.2.2.10 Materiële cultuur
Geen gegevens bekend.

54 Deeben & Rensink 2005, 181-190.

55 Stapert 1979; Street 1989, 1991. 

56 Deeben & Rensink 2005, 187.
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3.2.3 Peel- en Peelrestanten

3.2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De vorming van veen in de Peel is al begonnen in het Preboreaal en geleidelijk aan breidde het veendek 
zich oostelijk en westelijk uit. Grote delen daarvan zijn later afgegraven voor de winning van turf en om de 
woeste gronden geschikt te maken voor de landbouw. Daardoor is het oude dekzandlandschap, waarop en 
waarin, zich laatpaleolithische vindplaatsen kunnen bevinden aan het oppervlak gekomen. 
Dit dekzandpakket bestaat uit verschillende, vaak op elkaar liggende sedimenten. Het Oud dekzand (vanaf 
ca. 30.000 jaar v. Chr.) ligt als een vaak glooiend pakket over het hele noordelijke deel van de provincie. In 
dit Oud dekzand zijn twee fasen (I en II) te onderscheiden waartussen zich een grindrijke laag bevindt, die 
de Laag van Beuningen wordt genoemd.  57 
Uit het Laat-Weichselien dateert het Jong dekzand (ca. 14.000-12.000 v. Chr.) dat vaak meer lokaal is 
afgezet in de vorm van (paraboolvormige) duinen. Het Jong dekzand I dateert uit het Vroege Dryas en 
niveau II uit het Late Dryas, beide koude perioden aan het eind van het Weichselien. Hiertussen bevindt 
zich een leemrijke en houtkoolrijke laag die dateert uit het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) en beter 
bekend is onder de naam Laag van Usselo.  58 Deze laatste laag bevat de meeste sporen uit de periode van 
de Federmessercultuur, al zijn er ook voorbeelden bekend die onder en boven deze laag zijn aangetroffen. 
Landschappelijk kan het gebied, ontdaan van de latere veenafdekking, in feite niet onderscheiden worden 
van het beekdalenlandschap westelijk van de Maas. Vandaar dat hierop bij de behandeling van de 
beekdalen op dit hoofdstuk teruggegrepen zal worden. 

3.2.3.2 Bewoning (afb. 03.03)
Magdalénienvondsten ontbreken in dit landschapstype, maar wel zijn relatief veel sporen van de 
Federmessercultur bekend en in mindere mate van de Ahrensburgcultuur.  59 Uit het Limburgse deel van de 
Peel weer aanzienlijk minder dan uit het Brabantse, waarbij dit voor de Ahrensburgcultuur het sterkst geldt. 
Er worden verschillende typen vindplaatsen onderscheiden, variërend van een enkele losse vondst tot 
in grootte verschillende concentraties vuursteen. Binnen die laatste kunnen er met bepaalde functies 
(jachtkamp, vuursteenselectielocatie, basiskamp) onderscheiden worden, maar meestal gaat het om 
palimpsesten als gevolg van herhaaldelijk gebruik van locaties, waarbij vaak één functie dominant is. Het 
geringe aantal opgravingen maken het lastig dit verspreidingspatroon van vindplaatsen te interpreteren. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen. 

3.2.3.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.3.4 Economie, land- en watergebruik
De verbetering van het klimaat tijdens het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) had tot gevolg dat het bos 
uitbreidde en standwild dominant werd. Daarnaast zullen ook het verzamelen van plantaardig voedsel en 
vissen belangrijke bijdragen aan het voedselpakket hebben geleverd. Verbrande dierenbotten uit Milheeze 

57 Berendsen 1998, 113.

58 Berendsen 1998, 113-115; Gijssel & Van der Valk 2005, 58-59.

59 In 1958 werden bij Grientsveen artefacten ontdekt die pas in 1983 aan het Magdalénien warden toegeschreven 

door A.M. Wouters (Wouters 1983a). Gezien zijn rol die hij heeft gespeeld in het steentijdonderzoek in die tijd en 

het feit dat de site niet meer bestaat, maken het lastig deze vondstgroep als Magdalénien te bestempelen. Mocht 

dit zo zijn dan is het de meest noordelijk site van deze cultuurgroep. (Rensink 2010).
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leverden resten van een snoek op.  60 Jagers en verzamelaars waren mobiel en moesten telkens hun 
kampementen verplaatsen. Locaties bij het water waren favoriet in de periode van de Federmessercultuur.
De kennis over de economie van de Ahrensburgcultuur is veel geringer. Aanvankelijk werd voor de 
reconstructie van de economie gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn uit Noord-Duitsland. 
Dit resulteerde in het model dat Arts en Deeben hebben ontwikkeld waarbij de zomerkampen van de 
rendierjagers in het Zuid-Nederlandse zandgebied zouden zijn te vinden en men in de wintertijd beschutting 
zocht in het heuvelgebied van de Ardennen.  61 Aan deze interpretatie wordt inmiddels getwijfeld. De 
opgravingen in Bedburg - weliswaar uit de late fase van de Ahrensburgcultuur - hebben duidelijk gemaakt 
dat standwild een belangrijke rol speelde in de voedselvoorziening.  62 Men maakte o.a. jacht op oerossen, 
edelherten, reeën, bevers en marters. In Milheeze-Panberg zijn verbrande resten van een gans gevonden.  63 

Afbeelding 03.03 De verspreiding van Federmesservindplaatsen in de beekdalen van Noord-Limburg  (Van 
Ginkel & Verhart 2009, fig. 2.9).

60 Deeben & Rensink 2005.

61 Arts & Deeben 1981.

62 Street 1989, 1991.

63 Deeben & Rensink 2005.



44

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor ons beeld van de economie en het land- en watergebruik. 

3.2.3.5 Locatiekeuze
Van de Federmessercultuur zijn voldoende vindplaatsen bekend om uitspraken te doen over de 
locatiekeuze. Er is een opmerkelijke tweedeling in de verspreiding van de vindplaatsen te zien in het 
noordelijke beekdalenlandschap en de aansluitende Peelrestanten. Deze concentreren zich op vennen in 
het westelijke deel van het dekzandlandschap en op de overgang van het dekzand en de het Maasdal in het 
oosten. De aanwezigheid van water lijkt daarbij de bepalende factor. 
In het Brabantse zijn aanwijzingen dat men op de dekzandruggen vooral de voorkeur had voor de zuidelijke 
hellingen.  64 
  
Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen. 

3.2.3.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron 
en archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat 
kleine groepen rondtrokken op zoek naar voedsel en die op bepaalde momenten in het seizoen in grotere 
aantallen bij elkaar kwamen. Dergelijke sporen van aggregatie zijn tot op heden nog niet in het gebied met 
de Peelrestanten herkend. Dit geldt zowel voor de Federmesser- als voor de Ahrensburgcultuur. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/samenleving. 

3.2.3.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

3.2.3.8 Langetermijnperspectief
In het voormalige Peelgebied zijn in het verleden weinig vindplaatsen opgegraven en ontbreken ook 
dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

3.2.3.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

3.2.3.10 Materiële cultuur
De vondsten sluiten aan bij het algemene beeld van de materiële cultuur van het Laat-Paleolithicum, i.c. 
Federmesser en Ahrensburg.  65 Wel is duidelijk dat bij de laatste de kenmerkende steelspitsen minder 
markant aanwezig dan altijd gedacht. Dat bleek uit het onderzoek in Swalmen, maar ook net over de grens 
in het Duitse Bedburg-Köningshoven.  66 

Kenniswinst

64 Arts 1987.

65 Deeben & Rensink 2005, 181-190.

66 Stapert 1979; Street 1989, 1991. 
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Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot de materiële cultuur. 

3.2.4 Beekdalen Noord-Limburg

3.2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het grootste deel van het gebied bestaat uit dekzanden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden 
tussen zanden afgezet tijdens de koudste fase van het Midden-Weichselien en zanden afgezet tijdens het 
Laat-Weichselien, respectievelijk Oud- en Jong dekzand genoemd. In het Oud dekzand (vanaf ca. 30.000 
jaar v. Chr.), het vaak glooiende pakket dat over het hele noordelijke deel van de provincie is te vinden, 
zijn twee fasen (I en II) te onderscheiden waartussen zich een grindrijke laag bevindt, die de Laag van 
Beuningen wordt genoemd.  67 
Uit het Laat-Weichselien dateert het Jong dekzand (ca. 14.000-12.000 v. Chr.) dat vaak meer lokaal is 
afgezet in de vorm van (paraboolvormige) duinen. Het Jong dekzand I dateert uit het Vroege Dryas en 
niveau II uit het Late Dryas, beide koude perioden aan het eind van het Weichselien. Hiertussen bevindt 
zich een leemrijke en houtkoolrijke laag die dateert uit het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) en beter 
bekend is onder de naam Laag van Usselo.  68

Van west naar oost lopen beken die de Peel ontwateren en uiteindelijk uitmonden in de Maas. Ook aan de 
westzijde van het gebied, op de overgang van Peel naar het dekzand komen regelmatig vennen voor. Deels 
zijn die inmiddels ontwaterd. 

3.2.4.2 Bewoning
Magdalénienvondsten zijn in het noordelijke beekdalenlandschap tot op heden niet gevonden. Tussen het 
Magdalénien en Federmesser wordt de culturele traditie van Creswell geplaatst. Of deze cultuur als een 
zelfstandige eenheid in Zuid-Nederland voorkomt, of dat de kenmerkende type spits onderdeel uitmaakt 
van het repertoire van enerzijds het Magdalénien en anderzijds de Federmessercultuur, is nog steeds in 
discussie.  69 In het noordelijke dekzandlandschap is op de vindplaats Op de Hees bij Tienray een relatief 
groot aantal Creswellspitsen gevonden, maar deze vindplaats wordt als (vroeg) Federmesser opgevat.  70 
(afb. 03.04)  
Het aantal vindplaatsen van de Federmessercultuur is veel talrijker. Ze concentreren zich bij de vennen in 
het westen en op de overgang van dekzand naar het dal van de Maas. Het gaat om enkele tientallen sites. 
Het aantal vindplaatsen van de Ahrensburgcultuur is veel geringer. Het zal niet meer zijn dan een tiental.
Er worden verschillende typen vindplaatsen onderscheiden, variërend van een enkele losse vondst tot 
in grootte verschillende concentraties vuursteen. Binnen die laatste kunnen er met bepaalde functies 
(jachtkamp, vuursteenselectielocatie, basiskamp) onderscheiden worden, maar meestal gaat het om 
palimpsesten als gevolg van herhaaldelijk gebruik van locaties, waarbij vaak één functie dominant is. Het 
geringe aantal opgravingen maakt het lastig dit verspreidingspatroon van vindplaatsen te interpreteren. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen. 

67 Berendsen 1998, 113.

68 Berendsen 1998, 113-115; Gijssel & Van der Valk 2005, 58-59.

69 Zie voor discussie en literatuur: Deeben & Rensink 2005, 179-180; Kramer 2012. 

70 Stapert 1979; Van Veldhuizen 2014. 
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Afbeelding 03.04 Voorbeelden van Creswellspitsen uit Zeijen in Drenthe (Stapert 2005, fig. 14).

3.2.4.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.4.4 Economie, land- en watergebruik
De verbetering van het klimaat tijdens het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) had tot gevolg dat het bos 
uitbreidde en standwild dominant werd. Daarnaast zullen ook het verzamelen van plantaardig voedsel en 
vissen belangrijke bijdragen aan het voedselpakket hebben geleverd. Verbrande dierenbotten uit Milheeze 
leverden resten van een snoek op.  71 Jagers en verzamelaars waren mobiel en moesten telkens hun 
kampementen verplaatsen. Locaties bij het water waren favoriet in de periode van de Federmessercultuur.
De kennis over de economie van de Ahrensburgcultuur is veel geringer. Aanvankelijk werd er voor de 
reconstructie van de economie gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn uit Noord-Duitsland. 
Dit resulteerde in het model dat Arts en Deeben hebben ontwikkeld waarbij de zomerkampen van de 
rendierjagers in het Zuid-Nederlandse zandgebied zouden zijn te vinden en men in de wintertijd beschutting 
zocht in het heuvelgebied van de Ardennen.  72 Aan deze interpretatie wordt inmiddels getwijfeld. De 
opgravingen in Bedburg - weliswaar uit de late fase van de Ahrensburgcultuur - hebben duidelijk gemaakt 
dat standwild een belangrijke rol speelde in de voedselvoorziening.  73 Men maakte o.a. jacht op oerossen, 
edelherten, reeën, bevers en marters. In Milheeze-Panberg zijn verbrande resten van een gans gevonden.  74 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor ons beeld van de economie en het land- en watergebruik. 

3.2.4.5 Locatiekeuze
Van de Federmessercultuur zijn voldoende vindplaatsen bekend om uitspraken te doen over de 
locatiekeuze. In het Brabantse zijn aanwijzingen dat men op de dekzandruggen vooral de voorkeur had 
voor de zuidelijke hellingen.  75 
In het Limburg beekdalenlandschap met zijn dekzandafzettingen is een opmerkelijke tweedeling in de 
verspreiding van de vindplaatsen te zien in het noordelijke beekdalenlandschap en de aansluitende 
Peelrestanten. Deze concentreren zich op vennen in het westelijke deel van het dekzandlandschap en op 
de overgang van het dekzand en het Maasdal in het oosten. De aanwezigheid van water lijkt daarbij de 

71 Deeben & Rensink 2005.

72 Arts & Deeben 1981.

73 Street 1989, 1991.

74 Deeben & Rensink 2005.

75 Arts 1987.
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bepalende factor te zijn. 
Onlangs is er in het kader van het beschermingsprogramma archeologie 2013 van de RCE een studie 
uitgevoerd naar de sporen van de Federmesser- en mogelijk Ahrensburgcultuur bij het Koelbroek in Blerick, 
gemeente Venlo, waaruit die relatie duidelijk naar voren komt.  76 (afb.03.05) 
Daarnaast lijkt ook het omliggende gebied rond deze vindplaatsenconcentraties te zijn geëxploiteerd 
afgaande op de geïsoleerde vondsten van Federmesserpijlspitsen die als misgeschoten pijlen kunnen 
worden opgevat die door de jager niet meer zijn teruggevonden.
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Afbeelding 03.05 Verspreiding van Federmesservindplaatsen langs een Maasmeander bij Blerick, gemeente 
Venlo (Deeben 2012, fig.1).

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode in het noordelijke beekdalenlandschap geen opgravingen uitgevoerd van 
laatpaleolithische vindplaatsen. Een uitzondering vormt het booronderzoek in het beschermingsprogramma 
archeologie 2013 van de RCE dat vooral inzicht heeft opgeleverd over de kwaliteit en conservering van 
laatpaleolithische vindplaatsen in een gradiëntzone van dekzandrug naar een (voormalige) Maasmeander.  77   

3.2.4.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron 
en archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan 
dat kleine groepen rondtrokken op zoek naar voedsel en die op bepaalde momenten in het seizoen in 

76 Deeben 2012; Smit et al. 2014.

77 Deeben 2012; Smit et al. 2014.
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grotere aantallen bij elkaar kwamen. Dergelijke sporen van aggregatie zijn tot op heden nog niet in het 
beekdalenlandschap van Noord-Limburg herkend. Dit geldt zowel voor de Federmesser- als voor de 
Ahrensburgcultuur. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

3.2.4.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

3.2.4.8 Langetermijnperspectief
In het in het beekdalenlandschap van Noord-Limburg zijn in het verleden weinig vindplaatsen opgegraven 
en ontbreken ook dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

3.2.4.9 Krijgsgeschiedenis
Niet van toepassing.

3.2.4.10 Materiële cultuur
De Federmessercultuur wordt vooral gekenmerkt door de bewerking van vuursteen waarbij de productie 
van klingen voorop staat. Belangrijke groepen werktuigen zijn spitsen, steil geretoucheerde klingen, (kling)
krabbers en stekers. Opvallend is het gebruik van een zwarte, glasachtige vuursteen, die bekend staat als 
Obourgvuursteen. Gezien de procentuele toename in het aandeel per vindplaats in zuidelijke richting, is 
een zuidelijke herkomst waarschijnlijker dan uit het westen of de ook wel veronderstelde herkomst uit het 
Noordzeebekken. 
Daarnaast komt oker veelvuldig voor en incidenteel doorboorde en/of met krassen versierde (vuur)stenen.  78

De Ahrensburgcultuur levert een vergelijkbaar beeld, maar zijn de artefacten vaak wat kleiner en is de 
steelspits minder markant aanwezig dan altijd gedacht. Ook hier is het gebruik van Obourgvuursteen 
opvallend, zoals bijvoorbeeld is aangetoond op de vindplaats Vessem in Oost-Brabant.  79  

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot de materiële cultuur. 

3.2.5 Beekdalen Midden-Limburg

3.2.5.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De beekdalen van Midden-Limburg vertonen een vrijwel identieke landschappelijke ontwikkeling als die van 
Noord-Limburg. Het grootste deel van het gebied bestaat uit dekzanden, waarbij een onderscheid gemaakt 
kan worden tussen zanden afgezet tijdens de koudste fase van het Midden-Weichselien en zanden afgezet 
tijdens het Laat-Weichselien, respectievelijk Oud- en Jong dekzand genoemd. In het Oud dekzand (vanaf 
ca. 30.000 jaar v. Chr.), het vaak glooiende pakket dat over het hele noordelijke deel van de provincie is te 
vinden, zijn twee fasen (I en II) te onderscheiden waartussen zich een grindrijke laag bevindt, die de Laag 
van Beuningen wordt genoemd.  80 

78 Deeben & Rensink 2005, 183-184.

79 Arts & Deeben 1981.  

80 Berendsen 1998, 113.
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Uit het Laat-Weichselien dateert het Jong dekzand (ca. 14.000-12.000 v. Chr.) dat vaak meer lokaal is afgezet 
in de vorm van (paraboolvormige) duinen. Het Jong dekzand I dateert uit het Vroege Dryas en niveau II uit het 
Late Dryas, beide koude perioden aan het eind van het Weichselien. Hiertussen bevindt zich een leemrijke 
en houtkoolrijke laag die dateert uit het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) en beter bekend is onder de naam 
Laag van Usselo.  81

De beken die het gebied doorsnijden lopen ruwweg van west naar oost en ontspringen in de Belgische 
Kempen. Ze monden uit in de Maas. 

3.2.5.2 Bewoning
Magdalénienvondsten zijn in het middenlimburgse beekdalenlandschap tot op heden niet gevonden. Tussen 
het Magdalénien en Federmesser wordt de culturele traditie van Creswell geplaatst. Of deze cultuur als een 
zelfstandige eenheid in Zuid-Nederland voorkomt, of dat het kenmerkende type spits onderdeel uitmaakt van 
het repertoire van enerzijds het Magdalénien en anderzijds Federmessercultuur, is nog steeds in discussie.  82 
In het noordelijke dekzandlandschap is op de vindplaats Op de Hees bij Tienray een relatief groot aantal 
Creswellspitsen gevonden, maar deze vindplaats wordt als (vroeg) Federmesser opgevat.  83  
Het aantal vindplaatsen van de Federmessercultuur is relatief groot, zeker in verhouding tot de opvolger: de 
Ahrensburgcultuur. De vindplaatsen concentreren zich bij locaties met water waarbij vennen en de overgang 
van dekzand naar het dal van de Maas favoriet zijn. 
Er worden verschillende typen vindplaatsen onderscheiden, variërend van een enkele losse vondst tot in 
grootte verschillende concentraties vuursteen. Binnen die laatste kunnen er met bepaalde functies (jachtkamp, 
vuursteenselectielocatie, basiskamp) onderscheiden worden, maar meestal gaat het om palimpsesten als 
gevolg van herhaaldelijk gebruik van locaties, waarbij vaak één functie dominant is. Het geringe aantal 
opgravingen maken het lastig dit verspreidingspatroon van vindplaatsen te interpreteren. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen. Wel 
is er een studie verschenen over enkele oppervlaktevindplaatsen in het gebied.  84  

3.2.5.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.5.4 Economie, land- en watergebruik
De verbetering van het klimaat tijdens het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) had tot gevolg dat het bos 
uitbreidde en standwild dominant werd. Daarnaast zullen ook het verzamelen van plantaardig voedsel en 
vissen belangrijke bijdragen aan het voedselpakket hebben geleverd. Verbrande dierenbotten uit Milheeze 
leverden resten van een snoek op.  85 Jagers en verzamelaars waren mobiel en moesten telkens hun 
kampementen verplaatsen. Locaties bij het water waren favoriet in de periode van de Federmessercultuur.
De kennis over de economie van de Ahrensburgcultuur is veel geringer. Aanvankelijk werd voor de 
reconstructie van de economie gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn uit Noord-Duitsland. Dit 
resulteerde in het model dat Arts en Deeben hebben ontwikkeld waarbij de zomerkampen van de rendierjagers 
in het Zuid-Nederlandse zandgebied zouden zijn te vinden en men in de wintertijd beschutting zocht in het 

81 Berendsen 1998, 113-115; Gijssel & Van der Valk 2005, 58-59.

82 Zie voor discussie en literatuur: Deeben & Rensink 2005, 179-180. 

83 Stapert 1979; Van Veldhuizen 2014. 

84 Stoop 2013.

85 Rensink et al. 1996.
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heuvelgebied van de Ardennen.  86 Aan deze interpretatie wordt inmiddels getwijfeld. De opgravingen in 
Bedburg - weliswaar uit de late fase van de Ahrensburgcultuur - hebben duidelijk gemaakt dat standwild 
een belangrijke rol speelde in de voedselvoorziening.  87 Men maakte o.a. jacht op oerossen, edelherten, 
reeën, bevers en marters. In Milheeze-Panberg zijn verbrande resten van een gans gevonden.  88 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor ons beeld van de economie en het land- en watergebruik. 

3.2.5.5 Locatiekeuze
Van de Federmessercultuur zijn voldoende vindplaatsen bekend om uitspraken te doen over de 
locatiekeuze. In het Brabantse zijn aanwijzingen dat men op de dekzandruggen vooral de voorkeur had 
voor de zuidelijke hellingen.  89 
In het Limburgse beekdalenlandschap met zijn dekzandafzettingen is een opmerkelijke tweedeling 
in de verspreiding te zien en liggen de meeste vindplaatsen dicht bij water. In het Middenlimburgse 
beekdallandschap is de tweedeling in de verspreiding van de vindplaatsen bij vennen en op de overgang 
van het dekzand en de het Maasdal minder uitgesproken dan in het noordelijke beekdalenlandschap. 
Opvallend is de concentratie aan vindplaatsen in het gebied De Banen en het Sarsven bij Nederweert, 
een voormalige nat gebied op de overgang naar het Eiland van Weert.  90 Ook kan de samenvloeiing van de 
Zelsterbeek en Leubeek in het noordoostelijke  Leudal genoemd worden.  91

Wel liggen de Federmesservindplaatsen vaak op de rand van het Maasdal. Onlangs is er in het kader van 
het beschermingsprogramma archeologie 2013 van de RCE een studie uitgevoerd naar de sporen van de 
Federmesser- en mogelijk Ahrensburgcultuur bij het Koelbroek in Blerick, gemeente Venlo, waaruit die 
relatie duidelijk naar voren kwam.  92

Daarnaast lijkt ook het omliggende gebied rond deze vindplaatsenconcentraties te zijn geëxploiteerd 
afgaande op de geïsoleerde vondsten van Federmesserpijlspitsen die als misgeschoten pijlen kunnen 
worden opgevat die door de jager niet meer zijn teruggevonden.

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode in het zuidelijk beekdalenlandschap geen opgravingen uitgevoerd van 
laatpaleolithische vindplaatsen. Het booronderzoek in het kader van het beschermingsprogramma 
archeologie 2013 bij het Koelbroek in Blerick, gemeente Venlo, geeft aan dat vergelijkbare 
mogelijkheden zich kunnen voordoen in langs de (voormalige) Maasmeanders in het middenlimburgse 
beekdalenlandschap.  93   

3.2.5.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron 
en archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan 

86 Arts & Deeben 1981.

87 Street 1989, 1991.

88 Deeben et al. 2000.

89 Arts 1987. 

90 Veel materiaal van deze locaties bevindt zich momenteel in de collectie van het Limburgs Museum en is afkomstig 

van de amateurarcheologen Thei Bouts, Jan Driessens en Wiel Vossen. 

91 Bossenbroek et al. 2008.

92 Deeben 2012; Smit et al. 2014.

93 Deeben 2012; Smit et al. 2014.
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dat kleine groepen rondtrokken op zoek naar voedsel en die op bepaalde momenten in het seizoen in 
grotere aantallen bij elkaar kwamen. Dergelijke sporen van aggregatie zijn tot op heden nog niet in het 
beekdalenlandschap van Midden-Limburg herkend. Dit geldt zowel voor de Federmesser- als voor de 
Ahrensburgcultuur. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

3.2.5.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. Wel zijn er enige stukken vuursteen bekend waar in de 
cortex enkele krassen zijn aangebracht.  94 

3.2.5.8 Langetermijnperspectief
In het in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg zijn in het verleden weinig vindplaatsen opgegraven 
en ontbreken ook dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

3.2.5.9 Krijgsgeschiedenis
Niet van toepassing.

3.2.5.10 Materiële cultuur
De Federmessercultuur wordt vooral gekenmerkt door de bewerking van vuursteen waarbij de productie 
van klingen voorop staat. Belangrijke groepen werktuigen zijn spitsen, steil geretoucheerde klingen, (kling)
krabbers en stekers. Opvallend is het gebruik van een zwarte, glasachtige vuursteen, die bekend staat als 
Obourgvuursteen. Gezien de procentuele toename in het aandeel per vindplaats in zuidelijke richting is 
een zuidelijke herkomst waarschijnlijker dan uit het westen of de ook wel veronderstelde herkomst uit het 
Noordzeebekken.
Daarnaast komt oker veelvuldig voor en incidenteel doorboorde en/of met krassen versierde (vuur)stenen.  95

De Ahrensburgcultuur levert een vergelijkbaar beeld, maar zijn de artefacten vaak wat kleiner en is de 
steelspits minder markant aanwezig dan altijd gedacht. Ook hier is het gebruik van Obourgvuursteen 
opvallend, zoals bijvoorbeeld is aangetoond op de vindplaats Vessem in Oost-Brabant.  96  

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot de materiële cultuur. 

3.2.6 Eiland van Weert

3.2.6.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Van het eiland van Weert zelf zijn niet tot nauwelijks laatpaleolithische artefacten bekend. De enkele 
die gevonden zijn bevinden zich in feite in de landschappen Peel en Peelrestanten en beekdalen 
Limburg (noord en midden). Bij die paragrafen zullen ze in de beschrijving meegenomen worden. Ook 
zijn er westelijk van het gebied, vooral op Brabants grondgebied, artefacten bekend uit het daargelegen 
stuifzandgebied.

94 Lee 1977; Wouters 1991. 

95 Deeben & Rensink 2005, 183-184.

96 Arts & Deeben 1981. 
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3.2.6.2 Bewoning
Geen gegevens bekend. 
3.2.6.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.6.4 Economie, land- en watergebruik 
Geen gegevens bekend. 

3.2.6.5 Locatiekeuze
Geen gegevens bekend. 

3.2.6.6 Gemeenschap/samenleving
Geen gegevens bekend. 

3.2.6.7 Rituele praktijken
Geen gegevens bekend. 

3.2.6.8 Langetermijnperspectief
Geen gegevens bekend. 

3.2.6.9 Krijgsgeschiedenis
Geen gegevens bekend. 

3.2.6.10 Materiële cultuur
Geen gegevens bekend.

3.2.7 Middenterrassen

3.2.7.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Na de formatie van het middenterras zou het gebied sterk van karakter veranderen door de afzetting van 
zanden tijdens het Pleniglaciaal en Laat Glaciaal. In die formatie kan een onderscheid gemaakt kan worden 
in zanden afgezet tijdens de koudste fase van het Midden-Weichselien en zanden afgezet tijdens het Laat-
Weichselien, respectievelijk Oud- en Jong dekzand genoemd. In het Oud dekzand (vanaf ca. 30.000 jaar v. 
Chr.), het vaak glooiende pakket dat over het hele noordelijke deel van de provincie is te vinden, zijn twee 
fasen (I en II) te onderscheiden waartussen zich een grindrijke laag bevindt, die de Laag van Beuningen 
wordt genoemd.  97 
Uit het Laat-Weichselien dateert het Jong dekzand (ca. 14.000-12.000 v. Chr.). Dat is vooral op de 
oostoever van de Maas afgezet in de vorm van rivierduinen en paraboolvormige duinen. Het Jong dekzand 
I dateert uit het Vroege Dryas en niveau II uit het Late Dryas, beide koude perioden aan het eind van het 
Weichselien. Hiertussen bevindt zich een leemrijke en houtkoolrijke laag die dateert uit het Allerød (ca. 
11.850-10.850 v. Chr.) en beter bekend is onder de naam Laag van Usselo.  98 Het zand is ook grotendeels 
opgewaaid uit de drooggevallen Maasbedding, maar ook uit uitblazingsvlakten, zoals bijvoorbeeld het 
Putbroek ten noorden van Echt. Die vulden zich later weer op tot moerasachtige gebieden. 
Ook de oostzijde van het middenterras, dat schampt aan het hoogterras, was vaak vochtig door kwel. 

97 Berendsen 1998, 113.

98 Berendsen 1998, 113-115; Gijssel & Van der Valk 2005, 58-59.
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Al deze processen hebben geresulteerd in gevarieerd landschap met soms relatief grote reliëfverschillen, 
droge en natte zones en scherpe overgangen bij de oude terrasranden. 

3.2.7.2 Bewoning
Van het middenterras zijn niet veel vindplaatsen bekend die dateren uit het Laat-Paleolithicum. Op de grens 
met het hoogterras ten zuidoosten van Echt is één vindplaats bekend die dateert uit het Magdalénien. 
In het midden van het gebied, ten noorden van de Swalm zijn enkele Federmesservindplaatsen bekend. 
(afb. 03.06) Die van de Ahrensburgcultuur ontbreken op het middenterras. In alle gevallen gaat het om 
oppervlaktevindplaatsen waar geen opgraving heeft plaatsgevonden. 
Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor ons beeld van de bewoning. 

Afbeelding 03.06 Tijdens het onderzoek van een grafheuvel uit de Bronstijd bij Swalmen kwam onder de 
heuvel een kleine concentratie vuursteen tevoorschijn daterend uit de late fase van de Ahrensburgcultuur 
(Stapert 1979, Abb. 1).

3.2.7.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.7.4 Economie, land- en watergebruik
Aan het eind van het Vroege Dryas trad een klimaatverbetering in. Weliswaar was het nog koud maar op de 
toendra kon gejaagd worden op rendieren. Daarom waagden de eerste mensen zich in het landschap ten 
noorden van de löss. 
De verbetering van het klimaat zette door en tijdens het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) breidde het 
bos zich uit en werd standwild dominant. Daarnaast zullen ook het verzamelen van plantaardig voedsel en 
vissen belangrijke bijdragen aan het voedselpakket hebben geleverd. Verbrande dierenbotten uit Milheeze 
leverden resten van een snoek op.  99 Jagers en verzamelaars waren mobiel en moesten telkens hun 
kampementen verplaatsen. Locaties bij het water waren favoriet in de periode van de Federmessercultuur.
De kennis over de economie van de Ahrensburgcultuur is veel geringer. Aanvankelijk werd voor de 
reconstructie van de economie gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn uit Noord-Duitsland. 
Dit resulteerde in het model dat Arts en Deeben hebben ontwikkeld waarbij de zomerkampen van de 
rendierjagers in het Zuid-Nederlandse zandgebied zouden zijn te vinden en men in de wintertijd beschutting 

99 Rensink et al. 1996.
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zocht in het heuvelgebied van de Ardennen.  100 Aan deze interpretatie wordt inmiddels getwijfeld. De 
opgravingen in Bedburg - weliswaar uit de late fase van de Ahrensburgcultuur - hebben duidelijk gemaakt 
dat standwild een belangrijke rol speelde in de voedselvoorziening.  101 (afb. 03.07) Men maakte o.a. jacht op 
oerossen, edelherten, reeën, bevers en marters. In Milheeze-Panberg zijn verbrande resten van een gans 
gevonden.  102 

Afbeelding 03.07 Schedelvast gewei van een edelhert met doorboringen in het schedeldak uit Bedburg 
(Duitsland) (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 2.11).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor ons beeld van de economie en het land- en watergebruik. 

3.2.7.5 Locatiekeuze
Het geringe aantal vindplaatsen biedt nauwelijks aanknopingspunten om uitspraken te doen over 
de locatiekeuze. De ontdekking van artefacten van het Magdalénien bij Echt is misschien het 
spreekwoordelijke tipje van de sluier dat wordt opgelicht en dat er op het middenterras nog meer van 
dergelijke vindplaatsen zijn te ontdekken buiten het heuvelland.
Ook voor deFedermessercultuur geldt dat het aantal vindplaatsen gering is. Het kleine aantal dat ontdekt 
is ten noorden van de Swalm lijkt qua locatie vergelijkbaar met de groep vindplaatsen die o.a. bekend is 
bij het Koelbroek te Blerick. Het lijkt er dan ook op dat dicht bij de Maas mogelijk meer vindplaatsen zijn te 

100 Arts & Deeben 1981.

101 Street 1989, 1991.

102 Deeben et al. 2000.
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ontdekken. 
Over de Ahrensburgcultuur kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd in de keuzes voor locaties door jagers en verzamelaars.

3.2.7.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron 
en archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan 
dat kleine groepen rondtrokken op zoek naar voedsel en die op bepaalde momenten in het seizoen in 
grotere aantallen bij elkaar kwamen. Dergelijke sporen van aggregatie zijn tot op heden nog niet in het 
beekdalenlandschap van Midden-Limburg herkend. Dit geldt zowel voor het Magdalénien, de Federmesser- 
als voor de Ahrensburgcultuur. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

3.2.7.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. Wel zijn er enige stukken vuursteen gepubliceerd waar in 
de cortex enkele krassen zijn aangebracht, maar deze zijn niet op het middenterras ontdekt.  103 

3.2.7.8 Langetermijnperspectief
Op het middenterras zijn geen vindplaatsen opgegraven en ontbreken ook dateringen die het mogelijk 
maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

3.2.7.9 Krijgsgeschiedenis
Niet van toepassing.

3.2.7.10 Materiële cultuur
Het Magadalénien kenmerkt zich door het gebruik van lange smalle klingetjes met een steil geretoucheerde 
rug, mogelijk inzetstukjes voor speerpunten. Verder komen krabbers, stekers en geretoucheerde klingen en 
afslagen voor.  104 Daarnaast werden werktuigen gebruikt van been en gewei, maar deze zijn in de kalkloze 
bodems van Limburg (inclusief het middenterras) niet bewaard gebleven. 
De Federmessercultuur wordt vooral gekenmerkt door de bewerking van vuursteen waarbij de productie 
van klingen voorop staat. Belangrijke groepen werktuigen zijn spitsen, steil geretoucheerde klingen, (kling)
krabbers en stekers. Opvallend is het gebruik van een zwarte, glasachtige vuursteen, die bekend staat als 
Obourgvuursteen. Gezien de procentuele toename in het aandeel per vindplaats in zuidelijke richting is 
een zuidelijke herkomst waarschijnlijker dan uit het westen of de ook wel veronderstelde herkomst uit het 
Noordzeebekken.
Daarnaast komt oker veelvuldig voor en incidenteel doorboorde en/of met krassen versierde (vuur)
stenen.  105

De Ahrensburgcultuur levert een vergelijkbaar beeld, maar zijn de artefacten vaak wat kleiner en is de 

103 Lee 1977; Wouters 1991. 

104 Rensink 2010. 

105 Deeben & Rensink 2005, 183-184.
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steelspits minder markant aanwezig dan altijd gedacht. Ook hier is het gebruik van Obourgvuursteen 
opvallend, zoals bijvoorbeeld is aangetoond op de vindplaats Vessem in Oost-Brabant.  106  

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot de materiële cultuur. 

3.2.8 Roer- en Vlootbeekdal

3.2.8.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het Roerdal is in belangrijke mate gevormd door bodemdaling omdat dit gebied in een actieve tektonische 
zone ligt: de Roerdalslenk.  107 Door breuken in de ondergrond is het dal telkenmale sterker gedaald dan de 
gebieden ten noorden (Meinweg) en ten zuiden (Echt en omgeving). Het gevolg is dat het dal is gevuld met 
fluviatiele en eolische afzettingen. 
In het Laat-Pleistoceen zijn de dekzandruggen ontstaan die het landschap bepalen. Aan de zuid- en 
noordzijde werden die afgezet. In die fase liep de Roer via het huidige dal van de oostelijke Vlootbeek naar 
het westen. Als gevolg van vermoedelijk ook tektonische activiteit ging de Roer al voor het Preboreaal (ca. 
9000 v. Chr.) meer noordelijk lopen in de bedding die het heden ten dage nog heeft. Het westelijke deel van 
het oorspronkelijke dal (Leropper- en Linnerveld) bleven - hoger liggend ten opzichte van het huidige dal - 
behouden en in het oostelijke deel zou de Vlootbeek zijn weg volgen in de oude Roerdalbedding. 
Grote delen van het laatpaleolithische landschap liggen aan het oppervlak, met uitzondering van door 
mensen verstoorde zones en stuifzanden die dateren uit jongere perioden.

3.2.8.2 Bewoning
Ook uit dit gebied zijn geen Magdalénienvondsten bekend. Tussen het Magdalénien en Federmesser wordt 
de culturele traditie van Creswell geplaatst. Of deze cultuur als een zelfstandige eenheid in Zuid-Nederland 
voorkomt, of dat het kenmerkende type spits onderdeel uitmaakt van het repertoire van enerzijds het 
Magdalénien en anderzijds de Federmessercultuur, is nog steeds in discussie.  108 Creswellspitsen zijn niet 
aangetroffen in het Roer/Vlootbeekdal.
Een groot aantal vindplaatsen van de Federmessercultuur is bekend. De vindplaatsen concentreren zich in 
het westelijke deel van het fossiele Roerdal op het huidige Leropper- en Linnerveld. (afb. 03.08) Ze liggen 
vooral op de oevers van de Roer die toen nog water voerde. 
Ondanks de soms grote aantallen vuursteen die op vindplaatsen zijn opgegraaapt, gaat het om relatief 
kleine vindplaatsen. Grotere aggregatiesites zijn niet aangetroffen. Over het hele gebied worden geïsoleerd 
pijlspitsen als losse vondsten aangetroffen, aanwijzingen voor jacht met pijl en boog.
Vindplaatsen, als ook losse vondsten, van de Ahrensburgcultuur zijn niet bekend. De in de literatuur 
genoemde vindplaats Lerop moet als onbetrouwbaar worden beschouwd.  109 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaats gevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen. 

106 Arts & Deeben 1981. 

107 Mars 2006; Renes 1999. 

108 Zie voor discussie en literatuur: Deeben & Rensink 2005, 179-180. 

109 Wouters 1982.
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Afbeelding 03.08 Kleine groep artefacten ontdekt in een kleine Federmesserconcentratie op het 
Linnerveld tussen Linne en St. Odiliënberg (tekening Leo Verhart).
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3.2.8.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.8.4 Economie, land- en watergebruik
De verbetering van het klimaat tijdens het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) had tot gevolg dat het 
bos vanuit het zuiden uitbreidde en standwild dominant werd. Daarnaast zullen ook het verzamelen van 
plantaardig voedsel en vissen belangrijke bijdragen aan het voedselpakket hebben geleverd. Verbrande 
dierenbotten uit Milheeze leverden resten van een snoek op.  110 Jagers en verzamelaars waren mobiel en 
moesten telkens hun kampementen verplaatsen. Locaties bij het water waren favoriet in de periode van de 
Federmessercultuur.
Op het Leropperveld is een kleine Federmessernederzetting opgegraven die als een kortstondig gebruikt 
jachtkampje wordt geïnterpreteerd.  111 Er werden geen sporen van behuizing of een haard teruggevonden. 
De vindplaats lag dicht bij water en behalve de jacht moeten er ook huiden, been, gewei en mogelijk hout 
zijn bewerkt. Dominant was het gebruik van vuursteen dat afkomstig is uit Vetschau bij Aken. Het moet bij 
de primaire bron zijn verzameld. 
Aangezien deze vuursteen vooral in de Roerstreek is teruggevonden, is het niet uit te sluiten dat deze 
groepen migreerden langs de Roer in zuidelijke richting. In die zin zouden verschillende groepen ook op 
verschillende sociale territoria kunnen wijzen. 
De kennis over de economie van de Ahrensburgcultuur is veel geringer. Aanvankelijk werd voor de 
reconstructie van de economie gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn uit Noord-Duitsland. 
Dit resulteerde in het model dat Arts en Deeben hebben ontwikkeld waarbij de zomerkampen van de 
rendierjagers in het Zuid-Nederlandse zandgebied zouden zijn te vinden en men in de wintertijd beschutting 
zocht in het heuvelgebied van de Ardennen.  112 Aan deze interpretatie wordt inmiddels getwijfeld. De 
opgravingen in Bedburg - weliswaar uit de late fase van de Ahrensburgcultuur - hebben duidelijk 
gemaakt dat standwild een belangrijke rol speelde in de voedselvoorziening.  113 Men maakte o.a. jacht op 
oerossen, edelherten, reeën, bevers en marters. In Milheeze-Panberg zijn verbrande resten van een gans 
gevonden.  114 
In het Roer- en Vlootbeekdal zijn geen vindplaatsen uit deze periode bekend.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor ons beeld van de economie en het land- en watergebruik. 

3.2.8.5 Locatiekeuze
In het Roer- en Vlootbeekdal liggen de vindplaatsen van de Federmessercultuur met name op de 
hoge oevers van de Roer en een kleiner aantal op kleine eilanden.  115 De duidelijke tweedeling uit het 
beekdalenlandschap met vindplaatsen op overgang dekzand/Maas en bij vennen ontbreekt hier. Steeds 
gaat het om kleine sites, niet groter dan 10 meter in doorsnede.
Verder worden er in het Roer- en Vlootbeekdal geïsoleerde Federmesserpijlspitsen teruggevonden. Ze 
kunnen worden opgevat als pijlen die door de jagers zijn verspeeld. Enig voorbehoud is hier echter op zijn 
plaats. Bij de opgraving van een vroegmesolithische vindplaats in het Vlootbeekdal bij Posterholt werden in 

110 Deeben & Rensink 2005.

111 Deze vindplaats is overigens nog steeds niet volledig uitgewerkt. Zie voor de voorlopige rapportage: Verhart 1998. 

112 Arts & Deeben 1981.

113 Street 1989, 1991.

114 Deeben et al. 2000.

115 Verhart 1998, 81, afb.1.
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het centrum van de concentratie twee Federmesserspitsen aangetroffen.  116 (afb. 03.09) Het is niet duidelijk 
hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. 
Vanwege het ontbreken van Ahrensburgvondsten kunnen hier geen uitspraken worden gedaan over de 
locatiekeuze. 

Afbeelding 03.09 In een vroegmesolithische vuursteenconcentratie in Posterholt werden naast 
mesolithische spitsen ook twee Federmesserspitsen aangetroffen (tekening Leo Verhart).

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode in dit gebied geen opgravingen uitgevoerd van laatpaleolithische 
vindplaatsen. 

3.2.8.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron 
en de resultaten van archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan 
uitgegaan dat kleine groepen rondtrokken op zoek naar voedsel en die op bepaalde momenten in het 
seizoen in grotere aantallen bij elkaar kwamen. 
Dit model lijkt voor de Federmessercultuur te worden bevestigd door de opgravingsresultaten in de 
Roerstreek en door de verkenningsactiviteiten van amateurs. Sporen van aggregatie zijn tot op heden nog 
niet in de Roerstreek teruggevonden. Dit geldt zowel voor de Federmesser- als voor de Ahrensburgcultuur. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

3.2.8.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn vrijwel geen gegevens bekend. Een uitzondering is de vondst van een halve 

116 Verhart & Wansleeben 1991.
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retouchoir met ingekraste lijnen.  117 (afb. 03.10) Het is de oudste tekening van Nederland, maar de 
betekenis van de tekening en of deze een rol speelde in het rituele domein is de vraag. 

Afbeelding 03.10 Retouchoir uit de Federmesservindplaats Linne met ingegraveerde tekening  
(foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

3.2.8.8 Langetermijnperspectief
In het dal van de Roer en de Vlootbeek zijn in het verleden weinig vindplaatsen opgegraven en ontbreken 
ook dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 
Een uitzondering op de lacune aan gegevens met betrekking tot het langetermijnperspectief vormt de 
vraag in hoeverre Federmesserspitsen, de gidsartefacten van deze cultuur, nog in de tijd doorlopen. 
De aanwezigheid van twee exemplaren in een vroegmesolithisch kampementje in Posterholt en de 
morfologische gelijkenis met A-spitsen uit het Vroeg-Mesolithicum, maken deze vraag actueler. 

3.2.8.9 Krijgsgeschiedenis
Niet van toepassing.

3.2.8.10 Materiële cultuur
De Federmessercultuur wordt vooral gekenmerkt door de bewerking van vuursteen waarbij de productie 
van klingen voorop staat. Belangrijke groepen werktuigen zijn spitsen, steil geretoucheerde klingen, (kling)
krabbers en stekers. Opvallend is dat het gebruik van een zwarte, glasachtige vuursteen, die bekend staat 
als Obourgvuursteen, in veel mindere mate voorkomt in de Roerstreek dan in de andere gebieden met 
vindplaatsen van de Federmessercultuur. 

117 Verhart et al. 1998; Verhart & Rensink 1999; Verhart & d’Errico 2012. 
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Oker, in duidelijke Federmessercontext, ontbreekt momenteel. Wel zijn er losse vondsten van dit materiaal 
uit het gebied bekend. 
De Ahrensburgcultuur levert een vergelijkbaar beeld, maar zijn de artefacten vaak wat kleiner en is de 
steelspits minder markant aanwezig dan altijd gedacht. Het gebruik van Obourgvuursteen is opvallend, 
zoals bijvoorbeeld is aangetoond op de vindplaats Vessem in Oost-Brabant.  118  Zoals eerder gemeld, zijn 
er tot op heden geen met zekerheid aan de Ahrensburgcultuur toe te wijzen vindplaatsen in het Roer- 
Vlootbeekdal bekend. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot de materiële cultuur. 

3.2.9 Maasdal 

3.2.9.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De huidige landschappelijke eenheid Maasdal is een relatief smalle strook dalvlakte die is ontstaan in de 
loop van het Holoceen. Het is de diepere insnijding van de rivier in een oudere ondergrond/matrix van 
de Maas zelf. De verschillende stadia van de dalvorming zijn het resultaat van een dynamisch proces 
waarin sedimentatie en erosie elkaar opvolgen. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met de 
terrassenkruising, het kantelpunt in de rivier waarbij in de benedenloop vooral sedimentatie plaatsvindt 
en in de bovenloop erosie dominant is.  119 Dat betekent dat vindplaatsen intact in de ondergrond aanwezig 
kunnen zijn, geïsoleerde vondsten zich in situ bevinden of alles is geërodeerd of verspoeld. Tot op 
heden zijn er echter geen laatpaleolithische vindplaatsen uit de diepere dalvlakte bekend. De bewoning 
concentreert zich vooral op de randen van het holocene Maasdal, op de overgang naar hogere gronden.
In het Late Dryas was de Maas een vlechtende rivier met telkens veranderende geulen, zand- en 
grindbanken met weinig begroeiing. In de koude winterperiode vonden zandverstuivingen plaats.  120   
Tijdens het Allerød kreeg de rivier meer een meanderend karakter. Het koude toendralandschap maakte 
plaats voor een open bos en overstromingen van de rivier resulteerde in een kleilaag, vroeger Hochflutlehm 
genoemd en die nu bekend staat als de Afzettingen van Wijchen. Doordat de afvoer van water zich 
concentreerde in enkele hoofdgeulen en de rivier ging meanderen, konden er afgesneden meanders 
ontstaan die op hun beurt weer zouden verlanden. Dat bleken vaak de favoriete locaties te zijn waar jagers 
en verzamelaars zich later zouden vestigen.
In het Jonge Dryas werd het kouder. De Maas werd weer een vlechtende rivier en het dal verbreedde zich. 
Ook traden er weer verstuivingen op in de koude winters met als resultaat dat er vooral op de oostoever 
rivierduinen konden ontstaan. Er zijn individuele exemplaren bekend in het middendeel van de Maas, 
maar ook zijn er grote aaneengesloten ruggen die vooral in het noorden van Limburg zijn te vinden. Veel 
duincomplexen hebben paraboolvormige ruggen. 
In het Preboreaal trad een definitieve klimaatverbetering op en werd de Maas weer een meanderende rivier 
en kreeg het karakter zoals we haar nu ook kennen. 

3.2.9.2 Bewoning
Zoals in de deelgebieden van de beekdallandschappen werd opgemerkt, worden er in het feitelijke 
holocene dal van de Maas geen nederzettingssporen uit het Laat-Paleolithicum aangetroffen. De kaak van 
het reuzenhert met ingeschoten vuurstenen spits wordt als een (vindplaats)vervalsing opgevat en de door 

118 Arts & Deeben 1981.  

119 Berendsen 1998, 126-129.

120 Berendsen 1998, 122-130.
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dezelfde persoon gepubliceerde harpoen van Linne is in dit perspectief ook twijfelachtig.  121 
Sporen van bewoning direct langs de Maas uit het Magdalénien zijn niet bekend. Veel talrijker zijn die van 
de Federmessercultuur, op de randen van het Maasdal. Grotendeels zijn die bij de beekdallandschappen 
(paragraaf 03.b.04/05) al behandeld. 
Een belangrijke aanvulling is het onderzoek net over de grens, in het Belgische Rekem, net ten noorden 
van Maastricht. Op een laag liggend terras langs de Maas werden 16 concentraties vuursteen ontdekt.  122 
(afb. 03.11) Volgens de opgravers maken deze concentraties deel uit van een groot basiskamp, anders dus 
van karakter dan de vindplaatsen die we kennen van het Nederlandse deel van de Maas. 
Vindplaatsen van de Ahrensburgcultuur zijn niet bekend uit het Maasdal. Wel zijn er enkele losse vondsten 
gedocumenteerd uit de hoger liggende terrasranden.  

Afbeelding .3.11 Plattegrond van verschillende vuursteenconcentraties van de Federmesseropgraving uit 
Rekem met refit-lijnen (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 2.10).

121 Stapert 1977; Wouters 1955.

122 De Bie & Caspar 2000. 
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Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
in het Maasdal, behoudens een waarde-stellend onderzoek bij Blerick-Koelbroek op de hogere terrasrand 
langs een verlande Maasarm. 

3.2.9.3 Begraving
Geen gegevens bekend. 

3.2.9.4 Economie, land- en watergebruik
De verbetering van het klimaat tijdens het Allerød (ca. 11.850-10.850 v. Chr.) had tot gevolg dat het bos 
uitbreidde en standwild dominant werd. Daarnaast zullen ook het verzamelen van plantaardig voedsel en 
vissen belangrijke bijdragen aan het voedselpakket hebben geleverd. Jagers en verzamelaars waren mobiel 
en moesten telkens hun kampementen verplaatsen. Locaties bij het water waren favoriet in de periode van 
de Federmessercultuur.
Het beeld van kleine groepen die zeer mobiel zijn, wordt genuanceerd door het onderzoek te Rekem en de 
interpretatie van de daar aangetroffen sporen. Volgens de opgravers kan aangetoond worden dat hier een 
grote groep jagers langere tijd in een basiskamp verbleven heeft.  123 Hoewel er een alternatieve verklaring 
mogelijk is dat deze vindplaats herhaaldelijk werd gebruikt, moeten we toch ook rekening houden dat 
dergelijke kampementen in het Nederlandse deel van het Limburgse Maasdal kunnen voorkomen.
In Rekem zijn sporen gevonden van met stenen afgebakende haarden, stenen om te koken, oker te 
malen en pijlschachten te schuren. De spreiding van een groep stenen suggereert in Sweikhuizen de 
aanwezigheid van een tent. (afb.03.12) De vele krabbers zijn vooral gebruikt voor het verwerken van 
huiden. Daarnaast werd ook been en gewei bewerkt, zoals kon worden aangetoond door middel van 
gebruikssporenonderzoek.’
De Federmessercultuur spreidt zich over een groot gebied van Noordwest-Europa uit. 

Afbeelding 03.12 In de Magdalénienvindplaats Sweikhuizen zijn stenen gevonden, mogelijk de verzwaring 
voor het vasthouden van een tentbedekking (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 2.3).

123 De Bie & Caspar 2000.
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De kennis over de economie van de Ahrensburgcultuur is veel geringer. Aanvankelijk werd voor de 
reconstructie van de economie gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn uit Noord-Duitsland. 
Dit resulteerde in het model dat Arts en Deeben hebben ontwikkeld waarbij de zomerkampen van de 
rendierjagers in het Zuid-Nederlandse zandgebied zouden zijn te vinden en men in de wintertijd beschutting 
zocht in het heuvelgebied van de Ardennen.  124 Aan deze interpretatie wordt inmiddels getwijfeld. 
De opgravingen in Bedburg - weliswaar uit de late fase van de Ahrensburgcultuur- hebben duidelijk 
gemaakt dat standwild een belangrijke rol speelde in de voedselvoorziening.  125 Men maakte o.a. jacht op 
oerossen, edelherten, reeën, bevers en marters. In Milheeze-Panberg zijn verbrande resten van een gans 
gevonden.  126

3.2.9.5 Locatiekeuze
De Federmesservindplaatsen liggen buiten het holocene  Maasdal en vooral op de hoger gelegen 
terrasranden langs voormalige Maasmeanders die in de betreffende periode (Allerød) nog water bevatte. 
Het is niet uit te sluiten dat op eilanden in de Maas ook bewoning heeft plaatsgevonden. De kans dat die 
zijn geërodeerd is echter groot. 

Kenniswinst
Onlangs is er in het kader van het beschermingsprogramma archeologie 2013 van de RCE een studie 
uitgevoerd naar de sporen van de Federmesser- en mogelijk Ahrensburgcultuur bij het Koelbroek in Blerick, 
gemeente Venlo, waaruit de relatie van bewoning op de rand van een Maasmeander duidelijk naar voren 
komt.  127

Daarnaast lijkt ook het omliggende gebied rond deze vindplaatsenconcentraties te zijn geëxploiteerd 
afgaande op de geïsoleerde vondsten van Federmesserpijlspitsen die als misgeschoten pijlen kunnen 
worden opgevat die door de jager niet meer zijn teruggevonden.

3.2.9.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron 
en archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat 
kleine groepen rondtrokken op zoek naar voedsel en die op bepaalde momenten in het seizoen in grotere 
aantallen bij elkaar kwamen. 
Dit model lijkt voor de Federmessercultuur te worden bevestigd door de opgravingsresultaten te Rekem, 
mits dit geen palimpsest is. Door aan elkaar passende stukken vuursteen uit verschillende concentraties 
kon volgens de opgravers aangetoond worden dat hier een grote groep jagers langere tijd in dit basiskamp 
verbleven hadden.  128 Zij interpreteren de aanwezigheid van een tent aan de hand van de spreiding van een 
groep stenen. Er waren ook verblijfplaatsen in de openlucht, zonder sporen van een tent. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

124 Arts & Deeben 1981.

125 Street 1989, 1991.

126 Deeben & Rensink 2005.

127 Deeben 2012; Smit et al. 2014.

128 De Bie & Caspar 2000. Een mogelijk vergelijkbare vindplaats is bekend van de Brabantse zandgronden bij 

Milheeze (Arts 2012) 
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3.2.9.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn weinig tot geen gegevens bekend. De Bie doet een voorzichtige poging ritueel 
gedrag en gender specifieke handelingen op te sporen door middel van ruimtelijke analyse op de vindplaats 
Rekem.  129 

3.2.9.8 Langetermijnperspectief
Op de randen van het holocene Maasdal zijn in het verleden weinig vindplaatsen opgegraven en ontbreken 
ook dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

3.2.9.9 Materiële cultuur
De Federmessercultuur wordt vooral gekenmerkt door de bewerking van vuursteen waarbij de productie 
van klingen voorop staat. Belangrijke groepen werktuigen zijn spitsen, steil geretoucheerde klingen, 
(kling)krabbers en stekers. Opvallend is dat de zwarte, glasachtige vuursteen, die bekend staat als 
Obourgvuursteen, veel minder aanwezig is in het zuidelijke deel van het Maasdal. In Rekem is veel meer 
van vuursteen van het Rijckholttype gebruik gemaakt en ontbreekt Orsbachvuursteen vrijwel geheel. 
De opgraving Rekem maakt duidelijk dat er ook andere materialen op zorgvuldig opgegraven vindplaatsen 
verwacht kan worden, zoals oker, pek en diverse steensoorten. 
De Ahrensburgcultuur levert een vergelijkbaar beeld, maar zijn de artefacten vaak wat kleiner en is de 
steelspits minder markant aanwezig dan altijd gedacht. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot de materiële cultuur. 

3.2.10 Heuvelland

3.2.10.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het heuvelland is het gedeelte in Limburg waar de invloed van de opheffing van de ondergrond het grootst 
is. De basis van het voor de archeologie relevante gebied bestaat uit een serie rivierterrassen die een 
tijdsdiepte kunnen hebben van twee miljoen jaar en op verschillende tijdsmomenten zijn ontstaan. Veel van 
die terrassen zijn zichtbaar als plateaus waar doorheen kleine rivieren stromen, zoals de Geul, Gulp en 
Geleenbeek. Die beken hebben zich in die plateaus ingesneden. 
Tijdens het Saalien en Weichselien is er löss afgezet dat vervolgens door natuurlijke processen 
(bijvoorbeeld werking van water, dieren en planten) en menselijke activiteiten (agrarisch grondgebruik, 
graafwerkzaamheden) is verstoord en/of geërodeerd. Vooral langs hellingen en plateauranden heeft 
erosie van het lössdek plaatsgevonden. Hiertegenover staat dat de dalen, vaak toch de meer favoriete 
locaties voor bewoning, afgedekt zijn door colluvium met soms een dikte van vele meters. Dat betekent dat 
eventueel aanwezige abri’s en grotten - die veelvuldig en langdurig in gebruik waren, zoals bijvoorbeeld 
iets zuidelijker langs de Maas in België is aangetoond  - uit het zicht zijn verdwenen. Indien ze aanwezig 
zijn, dan zijn ze niet toegankelijk voor archeologisch onderzoek.  130 Ook openluchtvindplaatsen langs die 
beken zullen zijn afgedekt, zoals het onderzoek in Kanne (België) heeft aangetoond.  131  

129 De Bie & Caspar 2000, 282-283.

130 Zie als voorbeeld het in 2009 uitgevoerde onderzoek naar een abri in Valkenburg. Hierbij werden overigens geen 

middenpaleolithische resten aangetroffen (Wijk et al. 2010).

131 Rensink 2010. 
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Kenniswinst:
Uit dit gebied, en met name op de löss, kennen we enkele vindplaatsen uit het Magdalénien. Het is 
opvallend dat vindplaatsen van de Federmessercultuur hier ontbreken en de vindplaatsen van de 
Ahrensburgcultuur zeldzaam zijn. In zijn studie over de Magdalénienvindplaatsen in het heuvelland 
zijn door Eelco Rensink twee korte, maar heldere hoofdstukken opgenomen die de geologische en 
landschappelijke context van het gebied beschrijven.  132

3.2.10.2 Bewoning
Met uitzondering van de vindplaatsen Grientsveen en Echt-Koningsbosch, zijn alle in Nederland gevonden 
Magdalénienvindplaatsen op de löss in het heuvelland ontdekt. Het zijn er slechts vijf. Telkens gaat het 
om kleine kampementen die een kort verblijf suggereren van rendierjagers. Zeer incidenteel bezochten die 
het heuvelland.  133 Bij het onderzoek van de nederzetting van Sweikhuizen is een steencirkel aangetroffen, 
mogelijk de verzwaring van een tent.  134 
Bij Andernach en Gönnersdorf, zuidelijker gelegen langs de Rijn, zijn grotere vindplaatsen opgegraven. 
Daar moeten ook grotere groepen mensen hebben verbleven. Tijdens de opgravingen zijn daar stukken 
vuursteen ontdekt afkomstig uit Zuid-Limburg, zoals Rijckholt- en Simpelveldvuursteen. Het is aannemelijk 
dat kleine groepjes uit deze gemeenschappen die door het lössgebied van Zuid-Limburg trokken, deze 
vuursteen hebben meegenomen.
Van de in tijd opvolgende Federmessercultuur zijn niet tot nauwelijks sporen in het heuvelland gevonden, 
ondanks de goed herkenbare gidsartefacten en de activiteiten van talloze amateurarcheologen. Blijkbaar 
werd dit gebied, dat inmiddels vanwege de klimaatsverbetering was bebost, niet door jagers geëxploiteerd. 
Ook zal hier rekening moeten worden gehouden met mogelijke erosie van het lössdek als verklaring voor 
het ontbreken van vindplaatsen. 
Mogelijk werd het heuvelland wel voor een ander doel bezocht. Bij Waubach is een vindplaats aangetroffen 
waar vuursteen werd gewonnen, getest en voorbewerkt.  135  
Ook vindplaatsen van de Ahrensburgcultuur zijn zeldzaam. Door Wouters zijn enige vondsten 
van oppervlaktevindplaatsen in de omgeving van Valkenburg gepubliceerd waar steelspitsen zijn 
aangetroffen.  136 

Kenniswinst
Met name over het Magdalénien is kenniswinst geboekt. Niet zozeer door opgravingen als wel door het 
uitwerken van een oude opgraving en het in context plaatsen van de gegevens. Uit de studie van Rensink 
over de Magdalénienvindplaats Eyserheide en zijn context blijkt dat deze vindplaatsen onderdeel uitmaken 
van het meest noordelijke voorkomen van deze cultuurgroep waarbij duidelijke relaties bestaan met het 
Duitse Midden-Rijngebied. 137 (afb. 03.13) 

132 Rensink 2010, 5-7; 207-212. 

133 Deeben & Rensink 2005. 

134 Arts & Deeben 1983, 1984. 

135 Arts 1984. 

136 Wouters 1983b. Ook hier wordt sterk rekening gehouden met een vindplaatsvervalsing. 

137 Rensink 2010.



67De Vroege Prehistorie

Afbeelding 03.13 Overzicht van het voorkomen van verschillende vuursteensoorten op Magdalénien 
vindplaatsen in het Rijnland, Limburg en België (Rensink 2010, fig. 8.2).

De vindplaatsen in het heuvelgebied worden opgevat als kleine basiskampen (Sweikhuizen en Eyserheide) 
en special purpose sites (Mesch) die verband houden met expedities in noordwestelijke richting. Van 
langdurig en intensief gebruik van het landschap lijkt geen sprake te zijn. In Eyserheide zijn verscheidene 
typen werktuigen (vooral stekers, maar ook schrabbers en boren) gevonden die van verschillende typen 
vuursteen zijn gemaakt. De vuursteen is vanuit verschillende richtingen naar het kampement, met een 
hoge positie op een lössplateau, meegenomen. Dat wijst in de richting van een basiskamp waar een kleine 
groep, een kernfamilie, verbleef. In Mesch was het aantal werktuigen nog kleiner en lijkt de vindplaats meer 
een observatiepunt te zijn geweest om rendierkudden te kunnen spotten en waar - mogelijk om de tijd te 
doden - vuursteen werd bewerkt.  
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatpaleolithische bewoningssporen. 

3.2.10.3 Begraving
Er zijn in het heuvelland geen sporen van begravingen aangetroffen. 

3.2.10.4 Economie, land- en watergebruik
De kampementen uit het Magdalénien zijn klein in omvang en suggereren een kort verblijf van 
rendierjagers. Ze hebben niet veel werktuigen opgeleverd die een indicatie vormen wat precies de functie 
was.
Veel kampen liggen op hoge punten in het landschap en dat pleit voor een functie als uitkijkpost voor 
observatie van het wild. (afb. 03.14) Dit lijkt in Mesch het geval te zijn geweest, maar in Eyserheide 
ging het waarschijnlijk om een klein basiskamp.  138 In Mesch hebben de jagers opvallend veel vuursteen 
bewerkt.  139 We weten dat men ten tijde van het Magdalénien gebruik maakte van zeer veel werktuigen van 
been en gewei, maar daar is niets van bewaard gebleven in onze bodem. 

138 Rensink 2010. 

139 Rensink 1993.
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Afbeelding 03.14 Reconstructie van het observatiekampje bij Mesch (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 2.8).

Het is opmerkelijk dat de vindplaatsen vaak niet direct bij water lagen, zoals in de andere delen van 
Limburg juist wel vaak het geval is. 
De sporen van de Federmessercultuur zijn gering in het heuvelland. Afwijkend van al die jachtkampen 
in de andere delen van Limburg is een vindplaats op de Brunssummer Heide bij Waubach. Hier werden 
nauwelijks werktuigen gevonden en heel veel vuursteenbewerkingsafval. Enkele werktuigen en een 
pijlschachtschuurder dateren de vindplaats in de periode van de Federmessercultuur. Al het vuursteen 
maakt duidelijk dat de jagers in de directe omgeving op zoek zijn geweest naar goede bewerkbare 
vuursteen. Van veel knollen werd de onbruikbare buitenzijde verwijderd en vervolgens grote klingen 
afgeslagen. Op de vindplaats zijn ook veel klopstenen teruggevonden. Mogelijk werden de kernen voor 
latere bewerking naar elders meegenomen.  140 
De enkele vondsten van Ahrensburgspitsen wijzen in de richting van jachtactiviteiten in het gebied. 

Kenniswinst
De uitwerking van de vindplaats Eyserheide heeft belangrijke Kenniswinst opgeleverd.  141 De gedetailleerde 
analyse van het vuursteengebruik, de bewerking van het vuursteen, ruimtelijke analyse, refitting en 
gebruikssporen onderzoek heeft veel nieuwe gegevens gegenereerd. Ze onderbouwen het bestaande 
beeld en verfijnen het. Bijvoorbeeld het bewerken van organische materialen die bij de opgraving niet zijn 
omdat het vergaan was, kon toch aangetoond worden met gebruikssporenonderzoek. De werktuigen van de 
vindplaats blijken veelvuldig gebruikt te zijn voor de bewerking van gewei, been en ivoor.  142

Vindplaatsen uit de latere fase van het Laat-Paleolithicum zijn in de evaluatieperiode niet opgegraven. 

140 Arts 1984.

141 Rensink 2010. 

142 Rensink 2010, 113-125.
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3.2.10.5 Locatiekeuze
Vrijwel alle Magdalénienvindplaatsen bevinden zich op hoge markante punten in het landschap. 
Deels houdt dit verband met gedrag van jagers en verzamelaars gedurende het Laat-Paleolithicum. 
Een ander aspect is dat deze locaties het meest onderhevig zijn aan erosie wat de ontdekking 
aanzienlijk heeft bevorderd. Het is aannemelijk dat Magdalénien-vindplaatsen in andere delen van het 
landschap (vooralsnog) onopgemerkt zijn gebleven, ingebed in de löss of afgedekt door een dik pakket 
colluvium. Daarmee liggen ze buiten het blikveld van (amateur-) archeologen tijdens het uitvoeren van 
oppervlaktekarteringen. 
Over de locatiekeuze van de Federmesser- en Ahrensburgcultuur zijn geen gegevens bekend.

Kenniswinst
De analyse van Rensink naar de locaties van Magdalénienvindplaatsen in relatie tot het landschap toont 
aan dat erosie een belangrijke rol speelt in de ontdekking er van op erosiegevoelige locaties op plateaus en 
kapen. In de hellingen, en met name de steile, lijkt veel verspoeld te zijn. Toch blijkt uit zijn analyse dat ook 
in situ sites in de minder gevoelige delen van hellingen kunnen worden aangetroffen, zoals bijvoorbeeld in 
het Duitse Beeck het geval is.  143    
Telkens gaat het om kleine kampementen die een kort verblijf suggereren van rendierjagers. 

3.2.10.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron 
en archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat 
kleine groepen rondtrokken op zoek naar voedsel en die op bepaalde momenten in het seizoen in grotere 
aantallen bij elkaar kwamen. Voorbeelden van dergelijke aggregatie-sites zijn aangetroffen in het Duitse 
Rijnland.
Binnen het heuvelland zijn hier voor het Magdalénien nieuwe gegevens beschikbaar, maar voor 
Federmessercultuur en Ahrensburgcultuur ontbreken die vrijwel geheel.

Kenniswinst
Uit het Magdalénien kennen we alleen kleine vindplaatsen in Zuid-Limburg. Het wijst erop dat kleine 
groepjes jagers en verzamelaars hier kortstondig rondtrokken. Beduidend grotere sites zijn bekend van het 
Midden-Rijnland, waarbij Gönnersdorf en Andernach locaties zijn waar veel langduriger werd gebivakkeerd. 
In een groter geografisch verband kunnen de Magdalénienvindplaatsen in het Midden-Rijnland en het 
lössgebied tussen Maas en Rijn als een aparte groep beschouwd worden. Ze liggen aan de noordelijke 
rand van het omvangrijke verspreidingsgebied van Magdalénien-vindplaatsen. De kern van dit 
verspreidingsgebied wordt gevormd door Noord-Spanje, en Midden- en Zuid-Frankrijk. De grotvindplaatsen 
in de Belgische Ardennen weerspiegelen mogelijk eveneens een aparte, noordelijke groep.  144

3.2.10.7 Rituele praktijken
Sporen van rituele praktijken ontbreken voor zowel het Magdalénien, de Federmessercultuur  als voor 
Ahrensburgcultuur. Kunstvoorwerpen en ingegraveerde tekeningen daterend uit het Magdalénien in België 
en Duitsland, kunnen ook in het heuvelland verwacht worden, maar zijn tot op heden niet gevonden. (afb. 
03.15) De kans daarop wordt voor de Federmessercultuur en de Ahrensburgcultuur nog geringer ingeschat.

143 Rensink 2010, 215.

144 Rensink 2010, 240, afb. 8.1. 
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Afbeelding 03.15 Gravering van een oeros op een leisteenplaat, gevonden in de grot Trou de Chaleux, ten 
zuiden van Luik (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 2.2).

Kenniswinst
Er zijn geen opgravingen gedaan of onderzoeken uitgevoerd naar laatpaleolithische bewoningssporen die 
nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot rituele praktijken.

3.2.10.8 Langetermijnperspectief
Hoewel er in het heuvelland sporen zijn aangetroffen van drie elkaar opvolgende culturele tradities zijn er 
te weinig vindplaatsen opgegraven - met name van de Federmessercultuur en de Ahrensburgcultuur - om 
uitspraken te kunnen doen over een langer termijnperspectief. 

3.2.10.9 Materiële cultuur
De overheersende vuursteenbewerkingstechniek in het Laat-Paleolithicum is erop gericht klingen te 
produceren, de basis voor een groot aantal typen werktuigen.  145 (afb. 03.16)
Het Magdalénien kenmerkt zich door het gebruik van lange smalle klingetjes met een steil geretoucheerde 
rug, mogelijk inzetstukjes voor speerpunten. Verder komen krabbers, stekers en geretoucheerde klingen 
en afslagen voor. Daarnaast werden werktuigen gebruikt van been en gewei, maar dergelijke organische 
materialen zijn in de kalkloze lössbodem van Zuid-Limburg niet bewaard gebleven. 
De Federmessercultuur wordt vooral gekenmerkt door de bewerking van vuursteen waarbij de productie 
van klingen voorop staat. Belangrijke groepen werktuigen zijn spitsen, steil geretoucheerde klingen, (kling)
krabbers en stekers. Daarnaast komt oker veelvuldig voor en incidenteel doorboorde en/of met krassen 
versierde (vuur)stenen.  146

De Ahrensburgcultuur levert een vergelijkbaar beeld, maar zijn de artefacten vaak wat kleiner en is de 
steelspits minder markant aanwezig dan altijd gedacht. 

145 Deeben & Reesink 2005. 

146 Deeben & Rensink 2005, 183-184.
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Afbeelding 03.16 Selectie van werktuigen uit Sweikhuizen. Bovenste: rij stekers; midden: krabbers; onder: 
backed blades (foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).

3.3 Onderzoekslacunes per landschap 

Het geringe aantal opgravingen en de zeldzaamheid aan vindplaatsen voor bepaalde perioden van het 
Laat-Paleolithicum maken het weinig zinvol om per landschapstype lacunes aan te geven. De lacunes 
gelden voor de gehele provincie en zijn groot (zie ook tabel 2). 
Het Magdalénien lijkt alleen voor te komen in het zuidelijkste deel van de provincie, in landschappelijke 
termen het heuvelland en het aansluitende middenterras. De recente publicatie van Rensink over 
Eyserheide, geplaatst in de context van de andere bekende vindplaatsen in Limburg en naaste omgeving, 
heeft een optimaal actueel en inspirerend kader opgeleverd. 
Vindplaatsen van de Federmessercultuur komen weliswaar veelvuldiger voor, maar het aantal 
uitgevoerde opgravingen is zeer gering. Ook ontbreekt het aan de uitwerking van oud onderzoek. In alle 
landschapstypen is het noodzakelijk sporen van Federmesserbewoning nader te onderzoeken.
De laatste periode van het Laat-Paleolithicum, de Ahrensburgcultuur, is slecht vertegenwoordigd wat betreft 
het aantal vindplaatsen en onderzoeken. Een ernstige handicap vormt het vervuilde gegevensbestand van 
A.M. Wouters. Het zou zinvol zijn deze vindplaatsen en vondsten opnieuw tegen het licht te houden. Het is 
voor deze cultuur van belang ook andere criteria te ontwikkelen om het als culturele eenheid te herkennen. 
De steelspits is slechts één criterium en de afwezigheid ervan hoeft niet te betekenen dat we niet met 
een vindplaats van de Ahrensburgcultuur te maken hebben. Het aantal vindplaatsen van deze cultuur 
zou in Zuid-Nederland wel eens groter kunnen zijn dan we vermoeden. Mogelijk gaan die schuil in ons 
vindplaatsenbestand dat dateert uit het Vroeg-Mesolithicum.
De conclusie moet zijn dat bijna iedere nieuwe vindplaats, in welk landschapstype dan ook, een belangrijke 
aanvulling zal leveren op onze kennis van het Laat-Paleolithicum. 
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3.4 Overzicht geraadpleegde rapporten 2007-2013

Rapport /publicatie Landschappelijke 
eenheid

Aandachtsgebied Kenniswinst

Smit et al., 2014: 
Beschermingsprogramma 
archeologie 2013. 
Selectievoorstel voor 28 
nieuwe archeologische 
rijksmonumenten. Amersfoort, 
Rapportage Archeologische 
Monumentenzorg 213. 

Maasdal, Beekdalen Beekdalen Beter inzicht in ruimtelijke 
spreiding, stratigrafische 
positie en conservering van 
laatpaleolithische vondsten 
langs de rand van een 
verlande Maasmeander. 
Voorstel tot bescherming. 

Deeben, J., 2012: Op 
zoek naar de laat-
paleolithische bewoning 
langs de Maasmeander 
van het Koelbroek (gem. 
Venlo) en de mogelijkheden 
voor archeologische 
monumentenzorg,
Westerheem 61, 70-75.

Maasdal, Beekdalen Maasdal, 
Beekdalen

Beter inzicht in ruimtelijke 
spreiding, plaats in het 
profiel en conservering 
van laatpaleolithische 
vondsten in een verlande 
Maasmeander. Voorstel tot 
bescherming.

Kramer, E., 2012: A presumed 
“Creswellian’ site in the 
Leudal near Neer (province 
of Limburg), the Netherlands. 
In: M.J.L.Th. Niekus, R.N.E. 
Barton, M. Street & Th. 
Terberger (eds.), A mind set 
on flint. Studies in honour of 
Dick Stapert. Groningen, 193-
202. 

Beekdalen Midden-
Limburg 

Beekdalen Analyse van een 
oppervlaktevindplaats 
en een studie naar de 
aanwezigheid van de 
Creswell-cultuur in Zuid-
Nederland. Vooralsnog 
zijn geen vindplaatsen van 
deze cultuur in Limburg 
aangetoond. 

Rensink, E., 2010: 
Eyserheide. A Magdalenian 
open-air site in the loess 
area of the Netherlands and 
its archaeological context. 
Analecta Praehistorica 
Leidensia 42. 

Heuvelland Belangrijke bijdrage 
aan de analyse van 
een laatpaleolithische 
nederzetting in ruimtelijke 
zin, vuursteengebruik, 
typologie en technologie, 
gebruikssporen en de 
implicaties voor de 
interpretatie. Daarnaast 
een vergelijking met andere 
opgegraven vindplaatsen in 
Nederland, België en West-
Duitsland waarbij het geheel 
in een ruimere geografische 
en chronologische context 
wordt geplaatst. 
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4 Mesolithicum

4.1 Inleiding

Het Mesolithicum van Zuid-Nederland (ca. 9000-5300/4400 v. Chr.) is in drie perioden onder te verdelen: 
Vroeg (ca. 9000-7500 v. Chr.), Midden (7500-6500 v. Chr.) en Laat (6500- 5300/4400 v. Chr.).  147 Ten zuiden 
en westen van Limburg worden diverse regionale groepen onderscheiden.  148 (afb. 04.01)
In het Vroeg-Mesolithicum zette de verbetering van het klimaat zich voort en werd het warmer dan wij 
nu gewend zijn. Dat had gevolgen voor flora en fauna. Door de tijd zou het vrij open bos met berken en 
dennen dichter worden en steeds meer in een loofwoud veranderen. In dat bos vond standwild voedsel, 
maar hoe dichter het bos werd, des te lastiger dat ging. Aanwezig waren oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In 
meren, beken en rivieren zwommen talloze vissoorten. 
In het Laat-Mesolithicum was Limburg vrijwel geheel bedekt door een dicht onaangetast oerbos bestaande 
uit eiken en linden. Het dichte bladerdek van de bossen bood weinig mogelijkheden voor ondergroei 
en dus weinig voedsel voor dieren. Alleen de “open” plekken, zoals zones op grens van verschillende 
landschapstypen, de dalen van beken en rivieren en gebieden die onderhevig waren aan verstoring van de 
vegetatie, boden voldoende mogelijkheden voor voedsel voor dieren. 
De jagers en verzamelaars van het Mesolithicum pasten zich daaraan aan. In de vroege fase werden grote 
gebieden geëxploiteerd, maar in de late fase waren de mogelijkheden beperkter, zonder dat er sprake was 
van een stresssituatie of voedseltekorten. Voedsel was er in overvloed en de bevolking gering. 
De jagers en verzamelaars zijn in heel Limburg actief, in vrijwel alle in deze evaluatie onderscheiden 
landschapstypen. Een uitzondering vormt het lössgebied in het heuvelland. Dit lijkt in het Laat-Mesolithicum 
niet te worden bewoond en gebruikt. 
De vindplaatsen liggen op de gunstigste plekken in het landschap waar veel jachtwild rondliep, plantaardige 
voedselbronnen voorkwamen, vissen talrijk aanwezig waren of goed drinkwater was te vinden. Die 
plekken werden telkenmale bezocht voor een korte tijd, maar vaak ook, zij het onregelmatig, in een lang 
tijdsgewricht van ca. 5000 jaar. Palimpsesten zijn het gevolg en er zijn maar weinig vindplaatsen in Limburg 
die een éénmalig gebruiksmoment vertegenwoordigen. Een ander aspect is dat organisch materiaal zelden 
bewaard is gebleven. Gegevens daarvoor zijn ver over de grenzen van Limburg te vinden en lastig in te 
passen in de Limburgse situatie.  149  

Het Midden-Mesolithicum kennen we slecht door het geringe aantal vindplaatsen, maar er zijn geen 
aanwijzingen dat in deze periode de omvang van de bevolking terugliep. 
Tot slot een opmerking over het einde van het Mesolithicum. Formeel is dat het moment dat de 
Bandkeramiek zich in Zuid-Limburg vestigde, rond 5300/5200 v. Chr. In het midden en noorden van Limburg 
is hun invloed veel geringer en loopt de traditionele levenswijze voort. In de Michelsbergperiode (ca. 4400 
v. Chr.) lijkt geheel Limburg de neolithische levenswijze te hebben overgenomen. 

147 Verhart & Groenendijk 2005; Verhart & Arts 2005.

148 Crombé et al. 2009. 

149 In West-Nederland op de donken bij Hardinxveld-Giessendam (Louwe Kooijmans 2001a, 2001b) en in Wallonië op 

de Place St. Lambert in Luik (Van der Sloot et al. 2003). 
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Afbeelding 04.01 Kenmerkende pijlspitsen uit het Mesolithicum. Bovenste rij: Vroeg-Mesolithicum; 
middelste rij: Midden-Mesolithicum; onderste rij: Laat-Mesolithicum (foto Limburgs Museum, Venlo).

Nationaal richtinggevend voor het onderzoek zijn verschillende thema’s omschreven en becommentarieerd 
in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).  150 Veel van die thema’s komen echter overeen met 
de thema’s die ook in deze evaluatie aan bod komen. Indien er vanuit de NOaA andere accenten worden 
gelegd dan zullen die steeds per periode worden behandeld. 
Naast de landelijke NOaA zijn voor de evaluatie ook nog de provinciale archeologische aandachtsgebieden 
van belang.  151 Binnen deze waardevolle archeologische gebieden zijn speciaal uitgewerkte 
onderzoekskaders van kracht. Ook deze zullen steeds aan bod komen per periode. Voor deze periode zijn 
dat vooral de beekdalen (Noord- en Midden) en het Vlootbeekdal. 

150 Deeben et al. 2006.

151 Zie voor provinciale archeologische aaandachtsgebieden: http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/

Natuurlijk_Cultuur/Provinciale_archeologische_aandachtsgebieden en voor de wetenschappelijke kaders bijlage 1.
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Tabel 3 Overzicht Mesolithicum 
Legenda
0 niet van toepassing
+++ veel gegevens
++ wat gegevens
+ weinig gegevens
- geen gegevens
geel kenniswinst 2006-2013
groen  veel kenniswinst 2006-2013

Landschaptype
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Hoogterras/stuwwallen +++ + - + + + - - 0 +

Maasduinengebied +++ + - + + + - - 0 +

Peel/Peelrestanten +++ +++ - + + + - - 0 +

Beekdalen N-Limburg +++ +++ - ++ ++ ++ - + 0 ++

Beekdalen M-Limburg +++ +++ - ++ + + - - 0 +

Eiland van Weert ++ + - + + + - - 0 +

Middenterrassen +++ ++ - + + + - - 0 +

Roer/Vlootbeekdal +++ +++ - ++ ++ ++ - + 0 ++

Maasdal +++ + - + + + - + 0 +

Heuvelland +++ + - + + + - - 0 ++

4.2 Bewoningsgeschiedenis

4.2.1 Hoogterras/stuwwallen

4.2.1.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Mesolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. Veel belangrijker was de klimaatsverbetering en de 
daarmee gepaard gaande aanpassingen in flora en fauna. 
De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het gebied van de hoogterassen en stuwallen 
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zijn daar geen sporen van teruggevonden. 
In de volgende klimaatperiode, het Atlanticum, groeide het bos geleidelijk dicht. Dennen en berken maakten 
plaats voor loofsoorten met een dik bladerdek zoals eiken, linden en iepen. Die stonden vooral op de 
hoge droge gronden. Op natte plaatsen was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en es. 
In het dichte bos van het hoogterrassen en dat van de stuwwallen drong weinig licht door en ontbrak de 
ondergroei. Die is belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van everzwijnen was hier dus 
weinig wild te vinden voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege de 
slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten ontdekt in verkoolde vorm. Meestal zijn 
het de doppen van hazelnoten. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van mesolithische vindplaatsen plaatsgevonden dat nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van de hoogterrassen/stuwwallen. 

4.2.1.2 Bewoning
De hoogterrassen en stuwwallen laten een dunne strooiing zien van vondsten uit alle fasen van het 
Mesolithicum. Opgravingen hebben in het verleden hier niet plaatsgevonden zodat achtergrondinformatie 
over deze vondsten ontbreekt. Een uitzondering vormt de kleine concentratie aan vuursteen die onder 
een grafheuvel op het hoogterras bij Swalmen werd ontdekt. Echter, hoewel het assemblage sterk 
vroegmesolithisch lijkt, wordt het toch gedateerd in de Ahrensburgfase.  152 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de bewoning hebben vergroot. 

4.2.1.3 Begraving 
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.1.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op een 
zeer mobiele samenleving.  153 Grote kampementen, die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  154 (afb.04.02) en het dal van de Loobeek met zijn 
laatmesolithische bewoningssporen.  155 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  156 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 

152 Stapert 1979. 

153 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

154 Verhart 2003, 2006a; Verhart & Wansleeben 2001. 

155 Verhart 2000, 2003. 

156 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.
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en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 
Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in het gebied van Venray beeldbepalend.  157 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen te zijn, steeds in relatie 
tot de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 
en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten werd uitgeoefend, domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineert, zijn zeldzaam. 
Op het hoogterrassen en de stuwwallen zijn weinig vindplaatsen aangetroffen die het hierboven geschetste 
beeld bevestigingen of nuanceren. 

Afbeelding 04.02 Verspreiding van vroegmesolithische vindplaatsen in het Vlootbeekdal met 
landschapsreconstructie (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 2.21). 

Kenniswinst:
Er is in de evaluatieperiode geen opgraving uitgevoerd van een mesolithische vindplaats die nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd over de economie, land- en watergebruik. 

4.2.1.5 Locatiekeuze
Op het hoogterras en op de stuwwallen is een klein aantal vondsten aangetroffen en meestal gaat het om 
enkele geïsoleerde stukken vuursteen. Pijlpunten zijn vaak wel dateerbaar. Een deel daarvan is als tijdens 
de jacht weggeschoten en niet meer teruggevonden pijlen op te vatten. Het geringe aantal vindplaatsen 
maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de locatiekeuze, met uitzondering van een meer algemeen 
geldende regel voor jagers en verzamelaars dat die plekken in het landschap worden gekozen waar (drink)
water dichtbij of op korte afstand aanwezig was. 

157 Verhart 2000, 2003. 
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Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen. 

4.2.1.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische feuille 
de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot even ten 
noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  158 (afb. 04.03) Daarmee 
overlapt deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig 
uit Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding over een groot 
deel van België, Noord-Frankrijk tot aan de Rijn toe. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) 
wordt het nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. 
Uit het stuwwallengebied en hoogterras zijn enkele vondsten van Wommersomkwartsiet bekend. 

Afbeelding 04.03 Verspreidingsgebied Wommersomkwartsiet (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 3.9).

158 Crombé et al. 2009; Gendel 1984, 1987.
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Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

4.2.1.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.1.8 Langetermijnperspectief
In het stuwallengebied en hoogterras zijn in het verleden nauwelijks vindplaatsen onderzocht en ontbreken 
ook dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

4.2.1.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt, maar het kan in het laatste geval ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  159 
Er zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  160

4.2.1.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtpublicaties 
verwezen worden.  161 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog maar sporadisch gebruikt. 
In het Midden-Mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, 
gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een 
uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van Midden-Limburg.
Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  162 (afb. 04.04) 

159 Petersen 2001.

160 Verhart 2012; Wijk & Van der Velde 2007.

161 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.

162 Verhart 2012.
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Afbeelding 04.04 Breitkeil uit Koningsbosch (foto Limburgs Museum, Venlo).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

4.2.2 Maasduinengebied

4.2.2.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Mesolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. Veel belangrijker was de klimaatsverbetering en de 
daarmee gepaard gaande aanpassingen in flora en fauna. 
De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het gebied van de Maasduinen zijn daar geen 
sporen van teruggevonden. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide het bos geleidelijk dicht. Dennen en 
berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik bladerdek zoals eiken en iepen. Die stonden vooral op 
de hoge droge gronden. Op natte plaatsen was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en 
es. In het dichte bos van het hoogterrassen en dat van de stuwwallen drong weinig licht door en ontbrak 
de ondergroei. Die is belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van everzwijnen was hier dus 
weinig wild te vinden voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege 
de slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten teruggevonden in verkoolde vorm. 
Meestal zijn het de doppen van hazelnoten. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van mesolithische vindplaatsen plaatsgevonden dat nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het Maasduinengebied. 
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4.2.2.2 Bewoning
Het Maasduinengebied laat een dunne strooiing zien van vondsten uit alle perioden van het Mesolithicum. 
Opgravingen hebben in het verleden hier slechts incidenteel plaatsgevonden zodat achtergrondinformatie 
over deze vondsten ontbreekt.  163 Andere opgravingen laten zien dat de vindplaatsen vooral aan de 
mondingen van beken zijn gesitueerd.  164 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn een drietal beperkte veldonderzoeken uitgevoerd die mesolithisch materiaal 
opleverden.  165 Van echte opgravingen was geen sprake. Echter geen van de vindplaatsen kon aan een 
specifieke periode van het Mesolithicum worden toegewezen. Toch blijkt uit het onderzoek bij Gennep-
Op de Logte dat juist de natte delen van het landschap van het hoogterras in het Mesolithicum gebruikt 
werden.  166 
Dit beeld wordt ondersteund door een kleine opgraving die ten noorden van Venlo bij het Zwart Water werd 
uitgevoerd en vondsten uit het Vroeg-Mesolithicum opleverde.  167

4.2.2.3 Begraving 
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.2.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 
een zeer mobiele samenleving.  168 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  169 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  170 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  171 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 
en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 
Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  172 (afb. 04.05) 

163 Roymans 2003.

164 Hendrichs & Oversteegen 1991. 

165 Depuydt & Koning 2006; Van Dijk 2007a.

166 Depuydt & Koning 2006. 

167 Van Dijk, 2007b, 63-64.

168 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

169 Verhart 2003, 2006; Verhart & Wansleeben 2001. 

170 Verhart 2000, 2003. 

171 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.

172 Verhart 2000, 2003. 
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Afbeelding 04.05 Verspreiding laatmesolithische vindplaatsen in de kernregio Venray (Verhart 2000, 
fig.2.13).

Daar blijken de overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen te zijn, 
steeds in relatie tot de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, 
zijn niet erg talrijk en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine 
basiskampen waar een breed scala aan activiteiten werd uitgeoefend, domineren. Deze zijn niet gebonden 
aan specifieke zones in het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineert, 
zijn zeldzaam. 
In het Maasduinengebied zijn weinig vindplaatsen aangetroffen die het hierboven geschetste beeld 
bevestiging of nuanceren. 
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Kenniswinst:
Er is in de evaluatieperiode geen opgraving uitgevoerd van een mesolithische vindplaats die nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd over de economie, land- en watergebruik. 

4.2.2.5 Locatiekeuze
In het gebied van de Maasduinen is een klein aantal vindplaatsen aangetroffen. Meestal gaat het om 
enkele geïsoleerde stukken vuursteen. Pijlpunten zijn vaak wel dateerbaar. Een deel daarvan is als tijdens 
de jacht weggeschoten en niet meer teruggevonden pijlen op te vatten. Het geringe aantal vindplaatsen 
maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de locatiekeuze, met uitzondering van een meer algemeen 
geldende regel voor jagers en verzamelaars dat die plekken in het landschap werden gekozen waar (drink)
water aanwezig was. Ook lijken de mondingen van de beken favoriete plekken te zijn geweest om te 
bivakkeren.  173 

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen. 

4.2.2.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische feuille 
de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot even ten 
noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  174 Daarmee overlapt 
deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig uit 
Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding over een groot deel 
van België, Noord-Frankrijk tot aan de Rijn toe. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt 
het nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. 
Uit het Maasduinengebied zijn vondsten van Wommersomkwartsiet bekend. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen die 
nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/samenleving. 

4.2.2.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.2.8 Langetermijnperspectief
In het Maasduinengebied zijn in het verleden nauwelijks vindplaatsen onderzocht en ontbreken ook 
dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

173 Hendrichs & Oversteegen 1991.

174 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.
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4.2.2.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelde. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  175 
Er zijn geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  176

4.2.2.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  177 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet werd nog maar sporadisch gebruikt. 
In het Midden-mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche, in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van 
Midden-Limburg. Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  178 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

4.2.3 Peel en Peelrestanten

4.2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Mesolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. Veel belangrijker was de klimaatsverbetering en de 

175 Petersen 2001.

176 Verhart 2012; Wijk & Van der Velde 2007.

177 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.

178 Verhart 2012.
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daarmee gepaard gaande aanpassingen in flora en fauna. 
De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het gebied van de Peel- en Peelrestanten zijn 
daar geen sporen van teruggevonden. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide het bos geleidelijk dicht. Dennen en 
berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik bladerdek zoals eiken, linden en iepen. Die stonden 
vooral op de hoge droge gronden. Op natte plaatsen was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, 
els en es. In het dichte bos op de hogere gronden drong weinig licht door en ontbrak de ondergroei. Die is 
belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van everzwijnen was hier dus weinig wild te vinden 
voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege 
de slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten teruggevonden in verkoolde vorm. 
Meestal zijn het de doppen van hazelnoten. 
De Peel- en de Peelrestanten worden tijdens het Mesolithicum vooral gekenmerkt door een sterke 
vernatting en daarmee gepaard gaande veengroei.  179 Zowel in de hoogte en lateraal zou die zich sterk 
uitbreiden. Vindplaatsen uit het Mesolithicum zouden daardoor verdwijnen, maar bij afgravingen weer aan 
het licht komen. Hogere punten in het landschap tijdens de ontwikkeling van de Peel bleven echter geschikt 
voor bewoning. Overigens zijn grote delen van dit landschap door agrarisch gebruik en andere ingrepen in 
ernstige mate verstoord.  180 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van mesolithische vindplaatsen plaatsgevonden dat nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van de Peel- en 
de Peelrestanten. 

4.2.3.2 Bewoning
Niet zozeer de Peel zelf, maar vooral de Peelrestanten hebben veel vindplaatsen opgeleverd. Het zijn 
vooral de activiteiten van de amateurarcheoloog J.E. Driessens die tot ontdekking hebben geleid. Daarmee 
is meteen een kernpunt van ons beeld van de bewoning aangestipt. De verspreiding van vindplaatsen is 
in hoge mate bepaald door de activiteiten van die amateurarcheologen. Veelvuldig keren zij terug naar 
de zones waar ze veel kunnen vinden - vaak in combinatie met de nabijheid van hun woonplaats - en die 
zones zijn dan ook oververtegenwoordigd in het verspreidingspatroon. Vanwege de enorme reikwijdte van 
het zoekgebied van Driessens en zijn systematische benadering, is dit bij hem ovrigens minder het geval. 
Een ander aspect is dat de vindplaatsen die na het afgraven van de Peel en het ontginnen van het gebied 
aan het licht zijn gekomen in feite onderdeel uitmaken van het bewoningspatroon dat kenmerkend is voor 
de beekdalen van Noord-Limburg. Zij zullen dan ook in de volgende paragraaf (04.b.04 Beekdalen Noord-
Limburg) aan bod komen. Die vindplaatsen liggen namelijk precies op de overgang van het dekzand en de 
Peel waar vanuit twee ecologische zones geëxploiteerd konden worden.  181 

179 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

180 Verhart 2000, 52-53. 

181 Verhart 2000. 
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Kenniswinst
In de evaluatieperiode heeft er geen onderzoek plaatsgevonden van mesolithische vindplaatsen in de Peel- 
en de Peelrestanten. 

4.2.3.3 Begraving 
Er zijn in de Peel en de Peelsrestanten geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.3.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op een 
zeer mobiele samenleving.  182 (afb. 04.06) Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig 
gebruikte basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. 

Afbeelding 04.06 Opgravingsplattegrond opgraving Merselo-Haag met de verspreiding van het aantal 
stukken vuursteen in de ongestoorde ondergrond (Verhart 2000, fig. 2.15).

Bij de kleine kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en 
plekken waar speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  183 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  184 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  185 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 

182 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

183 Verhart 2003, 2006a; Verhart & Wansleeben 2001. 

184 Verhart 2000, 2003. 

185 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.
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en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 
Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  186 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen, steeds in relatie tot 
de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 
en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten wordt uitgeoefend domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineerde, zijn zeldzaam. 
In de Peelrestanten zijn die vindplaatsen vooral aangetroffen op de plaatsen waar de west-oost lopende 
beken ontspringen, zoals onder andere aangetoond kon worden bij de Loobeek en Oostrumsche 
Beek.  187Die locaties boden optimale mogelijkheden voor het exploiteren van verschillende voedselbronnen 
door jacht, visserij en verzamelen. Drinkwater was dichtbij. 

Kenniswinst:
Er is in de evaluatieperiode geen opgraving uitgevoerd van een mesolithische vindplaats die nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd over de economie, land- en watergebruik. 

4.2.3.5 Locatiekeuze
In de Peelrestanten worden de kampen vooral op de oevers van beken aangetroffen, dicht bij water. 
Steeds zijn het de brongebieden van de beken, vaak met een gevingerde vorm, die opgezocht worden. 
Vindplaatsen in de dalen zelf, of op de hogere delen van het dekzandlandschap, zijn schaars.  188 Verder 
worden er verspreid losse pijlspitsen gevonden, een indicatie voor jacht. 
Opvallend is dat er accentverschillen kunnen bestaan tussen het Vroeg- en Laat-Mesolithicum. Zo is men 
bijvoorbeeld in het Vroeg-Mesolithicum in het dal van de Loobeek nauwelijks actief en wel in het iets 
zuidelijker gelegen dal van de Oostrumsche Beek.  189 Ook lijken de aantallen sites in het Laat-Mesolithicum 
toe te nemen. 

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen. 

4.2.3.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische 

186 Verhart 2000, 2003. 

187 Verhart 2000, 61, afb. 2.13.

188 Verhart 2000, 63, afb. 2.15.

189 Verhart 2000, 55, afb. 2.9.
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feuille de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot 
even ten noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  190 Daarmee 
overlapt deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig 
uit Wommersom, ten westen van Tienen in België. Deze steensoort heeft een verspreiding over een groot 
deel van België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) 
wordt het nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. In het gebied van de Peel- en 
Peelrestanten komt dit materiaal veelvuldig voor. 
Voor een meer uitvoerige behandeling van de gemeenschap/samenleving wordt verwezen naar de 
paragraaf over de beekdalen (4.2.4.6 Gemeenschap/samenleving).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/samenleving. 

4.2.3.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.3.8 Langetermijnperspectief
De Peel en de Peelrestanten zijn tijdens het gehele Mesolithicum in gebruik geweest, weliswaar met 
regionale verschillen.  191 In het Midden-Neolithicum loopt een vergelijkbaar gebruik van het landschap 
door, een aanwijzing dat bij deze boerengemeenschappen jacht, visserij en verzamelen nog belangrijke 
economische activiteiten waren. Aan het eind van het Neolithicum lijkt dit gebied in economische zin niet 
meer aantrekkelijk te zijn.  192 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

4.2.3.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt, maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  193 
Ook zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  194

4.2.3.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  195 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 

190 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.

191 Verhart 2000, 55, afb. 2.9. 

192 Verhart 2000, 56,  afb. 2.10. 

193 Petersen 2001.

194 Verhart 2012; Wijk & Van der Velde 2007.

195 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.
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Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog maar sporadisch gebruikt. 
In het Midden-Mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van 
Midden-Limburg.
Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  196 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

4.2.4 Beekdalen Noord-Limburg

4.2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Mesolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. Veel belangrijker was de klimaatsverbetering en de 
daarmee gepaard gaande aanpassingen in flora en fauna. 
De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het noordelijke beekdalenlandschap zijn daar 
geen resten van teruggevonden. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide in het uitgestrekte aaneengesloten 
dekzandlandschap het bos geleidelijk dicht. Dennen en berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik 
bladerdek zoals eiken en iepen. Die stonden vooral op de hoge droge gronden. Op natte plaatsen was de 
vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en es. In het dichte bos van het Atlanticum drong weinig 
licht door en ontbrak de ondergroei. Die is belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van 
everzwijnen was hier dus weinig wild te vinden voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 

196 Verhart 2012.
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Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege de 
slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten aangetroffen in verkoolde vorm. Meestal 
zijn het de doppen van hazelnoten. 
Het oostelijke deel van het beekdalenlandschap, de Peel- en de Peelrestanten, werden tijdens het 
Mesolithicum vooral gekenmerkt door een sterke vernatting en daarmee gepaard gaande veengroei.  197 
Zowel in de hoogte en lateraal zou het veen zich sterk uitbreiden. Vindplaatsen uit het Mesolithicum zouden 
daardoor verdwijnen, maar bij afgravingen weer aan het licht komen. Hogere punten in het landschap 
tijdens de ontwikkeling van de Peel bleven echter geschikt voor bewoning. Overigens zijn grote delen van 
dit landschap door agrarisch gebruik en andere ingrepen in ernstige mate verstoord.  198 (afb. 04.07) 

Afbeelding 04.07 Intact bodemprofiel in Merselo-Haag. In grote delen van het onderzoeksgebied Venray is 
de top van het profiel verdwenen(foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).

Ook zijn grote delen afgedekt door plaggendekken en sub-recente zandverstuivingen die de ontdekking van 
steentijdvindplaatsen niet bevorderen. 
In het oostelijke deel van het beekdalenlandschap stroomde de Maas. De rivier verlegde regelmatig zijn 
loop met als gevolg dat randen van het dekzand werden aangesneden of oude Maasarmen verlandden. Dit 
zorgde voor een relatief open en gevarieerde vegetatie met dito fauna. Het is niet verwonderlijk dat hier ook 
veel vindplaatsen aangetroffen worden. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van mesolithische vindplaatsen plaatsgevonden dat nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap. 

197 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

198 Verhart 2000, 52-53. 
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Een uitzondering vormt het waarde stellend onderzoek bij Venlo, Blerick-Koelbroek. De hoofdlijnen 
zijn bij het Jong-Paleolithicum aan bod gekomen, maar bij dit onderzoek zijn ook mesolithische resten 
gevonden.  199 (afb. 04.08)

Afbeelding 04.08 Kwalitiet van de bodemprofielen in de verlande Maasmeander Koelbroek, gemeente 
Venlo-Blerick (Smit et al. 2014, fig. 2.7).

4.2.4.2 Bewoning
In het beekdalenlandschap van Noord-Limburg zijn veel vindplaatsen aangetroffen. Het zijn vooral de 
activiteiten van de amateurarcheoloog J.E. Driessens die tot ontdekking hebben geleid. Daarmee is meteen 
een kernpunt van ons beeld van de bewoning aangestipt. De verspreiding van vindplaatsen is in hoge mate 
bepaald door de activiteiten van die amateurarcheologen. Veelvuldig keren zij terug naar de zones waar ze 
veel kunnen vinden - vaak in combinatie met de nabijheid van hun woonplaats - en die zones zijn dan ook 
oververtegenwoordigd in het verspreidingspatroon. Vanwege de enorme reikwijdte van het zoekgebied van 

199 Smit et al 2014.
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Driessens en zijn systematische benadering, is dit bij hem overigens minder het geval. 
Er zijn twee concentraties van bewoning te onderscheiden. Aan de westkant van het gebied, op de 
overgang van de Peel en het dekzand, liggen de eerste groepen bij de bovenloop van de beken. Ze 
dateren uit het Vroeg- en Laat-Mesolithicum. Naar het oosten toe strekte zich het dekzandlandschap uit 
waar weinig vindplaatsen zijn te vinden. In het oosten vinden we de tweede concentraties van Vroeg- en 
Laatmesolithische vinplaatsen. Middenmesolithische vondsten komen voor, maar zijn zeldzaam.  200 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode heeft er geen onderzoek plaatsgevonden van mesolithische vindplaatsen in het 
beekdalenlandschap van Noord-Limburg. Wel is er tijdens onderzoek van sporen uit andere perioden 
incidenteel mesolithisch vuursteen aangetroffen, zoals bijvoorbeeld op het Floriadeterrein in Venlo.  201 (afb. 
04.09) 

Afbeelding 04.09 Floriadeterrein in Venlo incidentele vondsten uit het Mesolithicum gemaakt van 
Wommersomkwartsiet (Hakvoort & Van der Meij 2010, fig. 7.1). 

4.2.4.3 Begraving 
Er zijn in het beekdalenlandschap van Noord-Limburg geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.4.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 

200 Verhart 2000. 

201 Hakvoort & Van der Meij 2010. 
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een zeer mobiele samenleving.  202 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  203 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  204 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  205 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 
en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 

Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  206 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen te zijn, steeds in relatie 
tot de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 
en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten werd uitgeoefend, domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineerde, zijn zeldzaam. 
In het beekdalenlandschap zijn die vindplaatsen vooral aangetroffen op de plaatsen waar de west-
oost lopende beken ontspringen, zoals onder andere aangetoond kon worden bij de Loobeek en 
Oostrumsche Beek.  207 Die locaties boden optimale mogelijkheden voor het exploiteren van verschillende 
voedselbronnen door jacht, visserij en verzamelen. Drinkwater was dichtbij. Een vergelijkbaar beeld levert 
de overgangszone op van Maas en dekzand. Ook daar zijn veel vindplaatsen uit het Vroeg- en Laat-
Mesolithicum.
In het beekdalenlandschap is een duidelijke tweedeling in het gebruik van het landschap te zien.  208 

Kenniswinst:
Er is in de evaluatieperiode geen opgraving uitgevoerd van een mesolithische vindplaats die nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd over de economie, land- en watergebruik. 

4.2.4.5 Locatiekeuze
In het oostelijk beekdalenlandschap worden de kampen vooral op de oevers van beken aangetroffen, dicht 
bij water. Steeds zijn het de brongebieden van de beken, vaak met een gevingerde vorm, die opgezocht 
worden. Vindplaatsen in de dalen zelf, of op de hogere delen van het dekzandlandschap zijn schaars.  209 
Verder worden er verspreid losse pijlspitsen gevonden, een indicatie voor jacht. 
Opvallend is dat er accentverschillen kunnen bestaan tussen het Vroeg- en Laat-Mesolithicum. Zo is men 

202 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

203 Verhart 2003, 2006a; Verhart & Wansleeben 2001. 

204 Verhart 2000, 2003. 

205 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.

206 Verhart 2000, 2003. 

207 Verhart 2000, 61, afb. 2.13.

208 Verhart 2000.

209 Verhart 2000, 63, afb. 2.15.
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bijvoorbeeld in het Vroeg-Mesolithicum in het dal van de Loobeek nauwelijks actief en wel in het iets 
zuidelijker gelegen dal van de Oostrumsche Beek.  210 Ook lijken de aantallen sites in het Laat-Mesolithicum 
toe te nemen. (afb. 04.10) 
Een tweede concentratie vindplaatsen is te vinden op de overgang van het dekzand naar het dal van de 
Maas. Het meer open landschap in deze zone, in de nabijheid van water, was een rijk jachtgebied, kon 
voedsel worden verzameld en worden gevist.  

Afbeelding 04.10 Enkele laatmesolithische trapezia van de vindplaats Merselo-Haag. (foto Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden)

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen. 

4.2.4.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische feuille 
de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot even ten 
noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  211 Daarmee overlapt 
deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig uit 

210 Verhart 2000, 55, afb. 2.9.

211 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.
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Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding over een groot deel 
van België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt 
het nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. In het beekdalenlandschap van 
Noord-Limburg komt dit materiaal veelvuldig voor. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen die 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/samenleving. 

4.2.4.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.4.8 Langetermijnperspectief
Het beekdalenlandschap van Noord-Limburg is tijdens het gehele Mesolithicum in gebruik geweest, 
weliswaar met regionale verschillen.  212 In het Midden-Neolithicum loopt de exploitatie door, een aanwijzing 
dat bij deze boerengemeenschappen jacht, visserij en verzamelen nog belangrijke economische activiteiten 
waren. Aan het eind van het Neolithicum lijkt dit gebied in economische zin niet meer aantrekkelijk te 
zijn.  213 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

4.2.4.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt, maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  214 
Ook zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  215

4.2.4.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  216 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog sporadisch gebruikt. 
In het Midden-mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 

212 Verhart 2000, 55, afb. 2.9. 

213 Verhart 2000, 56,  afb. 2.10. 

214 Petersen 2001.

215 Verhart 2012; Wijk & Van der Velde 2007.

216 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.
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vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad 
hoc karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige exemplaren. Wommersomkwartsiet wordt veel 
gebruikt. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen 
en doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van 
Midden-Limburg.
Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  217 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

4.2.5 Beekdalen Midden-Limburg

4.2.5.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Mesolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. Veel belangrijker was de klimaatsverbetering en de 
daarmee gepaard gaande aanpassingen in flora en fauna. 
De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het noordelijke beekdalenlandschap zijn daar 
geen resten van teruggevonden. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide in het uitgestrekte aaneengesloten 
dekzandlandschap het bos geleidelijk dicht. Dennen en berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik 
bladerdek zoals eiken, linden en iepen. Die stonden vooral op de hoge droge gronden. Op natte plaatsen 
was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en es. In het dichte bos van het Atlanticum drong 
weinig licht door en ontbrak de ondergroei. Die is belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van 
everzwijnen was hier dus weinig wild te vinden voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege 
de slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten teruggevonden in verkoolde vorm. 
Meestal zijn het de doppen van hazelnoten. 
De beken die het gebied doorsnijden lopen ruwweg van west naar oost en ontspringen in de Belgische 
Kempen. Ze monden uit in de Maas. De sterke landschappelijke tweedeling van het noordelijke 

217 Verhart 2012.
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bekenlandschap met een westelijke natte Peelzone, is hier minder markant aanwezig. Hoofdzakelijk 
kenmerkt het gebied zich als een groot golvend dekzandlandschap doorsneden door beken met een interne 
variatie aan hogere droge delen en natte depressies.  218

Veenwinning, egalisatie, ontwatering en bouwactiviteiten hebben grote delen van het landschap verstoord. 
Ook zijn grote delen afgedekt door plaggendekken en sub-recente zandverstuivingen die de ontdekking van 
steentijdvindplaatsen niet bevorderen.
In het oostelijke deel van het beekdalenlandschap stroomde de Maas. De rivier verlegde regelmatig zijn 
loop met als gevolg dat randen van het dekzand werden aangesneden of oude maasarmen verlandden. Dit 
zorgde voor een relatief open en gevarieerde vegetatie met dito fauna. Het is niet verwonderlijk dat hier ook 
veel vindplaatsen aangetroffen worden. 
Een van die vindplaatsen is Haelen-Broekweg die in de periode 2000/2001 door middel van vooronderzoek 
en een definitieve opgraving is onderzocht.  219 De vindplaats ligt op 200 meter van een oude Maasmeander, 
die tijdens de bewoning nog water voerde. 
Een belangrijke nieuwe ontdekking was dat in 2010 in de Tungelroyse beek botresten werden gevonden uit 
het Vroeg-Mesolithicum, Neolithicum en jongere perioden.  220 (04.11)

Afbeelding 04.11 Bij onderzoek in de bedding van de Tungelroyse beek zijn resten van een gejaagd 
edelhert gevonden (links). Snijsporen op botten verraden dat het ter plaatse geslacht is. Een deel van het 
skelet is achtergelaten (rechts) (Roymans 2012, fig. 3, 6).

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode voor het eerst een opgraving van een vroegmesolithische vindplaatsen 
plaatsgevonden in een landschappelijke zone langs de Maas waaruit nog weinig gegevens bekend waren. 
De ontdekking en het nadere onderzoek in de Tungelroyse beek toonde aan dat mesolithische afzettingen 

218 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

219 Bats et al 2013.

220 Roymans & De Nutte 2012; Smit et al 2014.
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in beken kunnen worden aangetroffen en dat bij gunstige conserveringsomstandigheden (hoog 
grondwaterpeil, kalkrijke kwel) voorwerpen van organische aard bewaard kunnen zijn gebleven. 
4.2.5.2 Bewoning
Een groot aantal amateurarcheologen heeft in de laatste 70 jaar een enorm aantal vindplaatsen ontdekt 
en een groot deel van die verspreiding lijkt ook de weerslag te zijn van hun activiteiten en minder die 
van de mesolithische werkelijkheid. Systematische analyse van vindplaatsen zoals in het noordelijke 
beekdalenlandschap heeft nog niet plaatsgevonden.
Ook hier zijn veel vindplaatsen door latere menselijke ingrepen of verstuivingen aan het licht gekomen. 
De vondsten dateren uit het Vroeg-, Midden- en Laat-Mesolithicum. Er kunnen geen uitspraken worden 
gedaan over de mate van intensiteit.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode te weinig onderzoek plaatsgevonden om uitspraken te kunnen doen 
over de bewoning in het Mesolithicum van het beekdalenlandschap van Midden-Limburg. Wel is er een 
studie verschenen over enkele oppervlaktevindplaatsen in het gebied langs de Maas.  221 Ook zijn er bij 
opgravingen wat mesolithische vondsten aan het licht gekomen.  222  

4.2.5.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.5.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 
een zeer mobiele samenleving.  223 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  224 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  225 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  226 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 
en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 
De opgravingsresultaten van Haelen-Broekweg, laten weliswaar zien dat ook hier jacht een belangrijke 
activiteit was, maar ook andere werkzaamheden werden uitgevoerd zoals aangetoond wordt door de 
aanwezigheid van krabbers, geretoucheerde klingen, boren en stekers.  227  

221 Stoop 2013.

222 Ridder 2011.

223 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

224 Verhart 2003, 2006a; Verhart & Wansleeben 2001. 

225 Verhart 2000, 2003. 

226 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.

227 Bats, et al 2013.
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Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  228 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen te zijn, steeds in relatie 
tot de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 
en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten werd uitgeoefend, domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineert, zijn zeldzaam. 
Voor het zuidelijke beekdalenlandschap lijkt de spreiding van de vindplaatsen een aanwijzing dat het 
gradiëntrijke dekzandland meer mogelijkheden bood om op verschillende locaties voedsel te vinden. De 
relatie met water is daarbij steeds belangrijk. Dat kunnen vennen zijn, maar ook beekdalen. 

Kenniswinst
Het onderzoek te Haelen-Broekweg geeft ons een inkijk, zij het beperkt, van de activiteiten die jagers en 
verzamelaars hebben uitgeoefend op de hogere oevers langs een Maasmeander. 
De ontdekkingen bij de Tungleroyse beek maken duidelijk dat de beekdalen waardevolle informatie kunnen 
bevatten over het voedselpatroon van jagers en verzamelaar. Dit zou mogelijk ook op andere natte plaatsen 
het geval kunnen zijn. 

4.2.5.5 Locatiekeuze
De locatiekeuze in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg is minder uitgesproken dan in het 
noordelijke deel. Zowel in een diachroon perspectief als in geografische spreiding is het veel diffuser en 
lijkt dat het gevolg te zijn van de variatie in het landschap met hoogteverschillen en meer verspreide natte 
plaatsen. 
Het is niet mogelijk accentverschillen in locatiekeuze vast te stellen tussen het Vroeg- en Laat-
Mesolithicum. Uitspraken over verschillen in aantallen sites zijn door het ontbreken van een systematische 
analyse van het gegevensbestand niet mogelijk. 
Alleen het onderzoek van Haelen-Broekweg en in de Tungelroyse beek hebben nieuwe gegevens 
opgeleverd per locatie, maar aangezien het in beide gevallen de enige zijn, is het niet mogelijk die 
gegevens te extrapoleren. 

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen voor het algehele beeld in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg. Wel is er specifieke 
informatie per locatie beschikbaar gekomen (Haelen, Blerick-Koelbroek en Tungelroyse beek).

4.2.5.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische feuille 
de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot even ten 

228 Verhart 2000, 2003. 
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noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  229 Daarmee overlapt 
deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig uit 
Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding over een groot deel 
van België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt 
het nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. In het gebied ten westen van de 
Maas komt dit materiaal veelvuldig voor, in het bijzonder in het Midden- en Laat-Mesolithicum. 
De vroegmesolithische vindplaats Haelen-Broekweg bevestigt dit beeld. (afb. 04.12) De omvang van de site 
wijst op een kleien groep die daar kortstondig heeft verbleven en een zeer klein percentage van het (vuur)
steen spectrum is van Wommersomkwartsiet.  230 

Afbeelding 04.12 Verspreiding vroegmesolithische vondsten Haelen-Broekweg (Bats et al. 2010, fig. 57).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode in beperkte mate onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische 
bewoningssporen dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/
samenleving. 

229 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.

230 Bats et al. 2013, 55-56.
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4.2.5.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

4.2.5.8 Langetermijnperspectief
In het in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg zijn in het verleden weinig vindplaatsen opgegraven 
en ontbreken ook dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

4.2.5.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt, maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  231 
Ook zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  232

4.2.5.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  233 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog sporadisch gebruikt. 
In het Midden-mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een uitzondering vormen de botten met snij/bewerkingssporen 
uit de Tungelroyse beek en waar ook een beitel gemaakt uit het middenvoetsbeen van een oeros werd 
aangetroffen.  234 (afb. 04.13) Deze laatste vondst plaatsen ook de werktuigen van been en gewei die in 1938 
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234 Roymans & De Nutte 2012. 
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in de Heythuyser beek werden aangetroffen in een (deels) mesolithische context.  235 
Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  236 Bij inventarisaties van amateurcollecties is een groot aantal dissels bekend geworden 
uit dit gebied.  237 

Afbeelding 04.13 In de bedding van de Tungelroyse beek is een beitel gevonden, gemaakt van het 
middenvoetsbeen van een oeros. De beitel dateert uit het Vroeg-Mesolithicum (Roymans 2012, fig. 7).

235 Verhart 1995.

236 Verhart 2012.

237 Deze zijn deels afkomstig uit de collective Thei Bouts, momenteel in het Limburgs Museum te Venlo. Andere 

vondsten zijn afkomstig uit de regio Thorn/Horn (zie Aarts et al. 2013, 2014). 
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Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode onderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat objecten van organische aard 
op natte locaties bewaard kunnen zijn gebleven. Daarnaast zijn meer artefacten ontdekt die een licht 
kunnen werpen op de relatie tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste boeren in het zuiden 
van Limburg.

4.2.6 Eiland van Weert

4.2.6.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het Eiland van Weert kenmerkt zich landschappelijk door zijn hogere ligging en wordt afgedekt door 
dekzanden en een middeleeuws esdek. Het feitelijke eiland is kleiner dan het onderzoeksgebied en wordt 
omringd door laaggelegen, natte gronden die in het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum zeer aantrekkelijke 
gebieden waren voor jagers en verzamelaars. 
Tijdens het Mesolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Dat was wel het geval in de lagere zones van het landschap waar veenvorming al snel op 
gang kon komen. Belangrijk was de klimaatsverbetering en de daarmee gepaard gaande aanpassingen in 
flora en fauna. De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de 
Noordzee ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, 
maar het weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het 
gevolg. De verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het noordelijke beekdalenlandschap zijn daar 
geen resten van teruggevonden. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide in het uitgestrekte aaneengesloten 
dekzandlandschap het bos geleidelijk dicht. Dennen en berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik 
bladerdek zoals eiken, linden en iepen. Die stonden vooral op de hoge droge gronden. Op natte plaatsen 
was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en es. In het dichte bos van het Atlanticum drong 
weinig licht door en ontbrak de ondergroei. Die is belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van 
everzwijnen was hier dus weinig wild te vinden voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege 
de slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten teruggevonden in verkoolde vorm. 
Meestal zijn het de doppen van hazelnoten. 
Het Eiland van Weert en de overgang naar het nattere omringende landschap is een kenmerkend 
grensgebied van twee ecologische zones.  238 Dergelijke gebieden kenmerken zich in andere delen van 
Limburg als zeer aantrekkelijk voor jagers en verzamelaars.
Veenwinning, egalisatie, ontwatering en bouwactiviteiten hebben grote delen van het landschap verstoord. 
Ook zijn grote delen afgedekt door plaggendekken en sub-recente sedimentaire zandverstuivingen - zoals 
ten westen van Weert - die de ontdekking van steentijdvindplaatsen niet bevorderen. Erosie van die latere 
afzettingen, of afgravingen, zorgen juist wel voor de ontdekking van vindplaatsen. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode weinig onderzoek plaatsgevonden om uitspraken te kunnen doen over de 
ontwikkeling van het landschap van het Eiland van Weert en omgeving. 

238 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  
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4.2.6.2 Bewoning

Op het Eiland van Weert zijn bij opgravingen van vindplaatsen en grafvelden uit de IJzertijd, Romeinse tijd 
en Middeleeuwen, ook sporadisch vondsten uit het Mesolithicun aangetroffen.  239 Het gaat steeds om losse 
vondsten van enkele stukken vuursteen tot duidelijker herkenbare artefacten zoals pijlspitsen. Het gebied is 
door jagers en verzamelaars bezocht en gebruikt.
Van geheel andere orde is het gebied rondom het eiland. Ten westen strekt zich een groot 
zandverstuivingsgebied uit dat traditioneel als een magneet heeft gewerkt op amateurarcheologen 
uit geheel Nederland. In de Weerter- en Budelerbergen waren aan het oppervlak talloze artefacten te 
vinden uit het Laat-Paleolithicum en alle fasen van het Mesolithicum. Middels proefsleuven zijn in 2008 
vier vuursteenconcentraties in de Weerterbossen onderzocht waarvan er drie dateren uit het Vroeg-
Mesolithicum en een uit het Midden-Mesolithicum.  240 
Ten oosten is een vrij nat landschap te vinden met diverse vennen en depressie. Ook hier zijn veel 
vindplaatsen aangetroffen die bij ontginningen vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw aan het licht 
kwamen. Veel is door amateurs ontdekt en uitgegraven. Slechts enkele professionele opgravingen zijn in de 
jaren vijftig/zestig uitgevoerd. Recent onderzoek is uit dit gebied niet bekend. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode weinig onderzoek plaatsgevonden om uitspraken te kunnen doen over de 
bewoning in het Mesolithicum van het Eiland van Weert en omgeving. Wel leverde het proefonderzoek van 
vier concentraties nieuwe achtergrondinformatie op om de talloze oppervlaktevindplaatsen ten westen en 
noorden van Weert beter te kunnen begrijpen. 
In het westen werden intacte bodems aangetroffen, mogelijk bevinden zich daar nog mesolithische 
vindplaatsen.  241

4.2.6.3 Begraving
Er zijn in en rond het Eiland van Weert geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.6.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 
een zeer mobiele samenleving.  242 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  243 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  244 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  245 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 

239 Zie o.a. Hiddink 2005.

240 Van Dijk 2010.  

241 Van Putten 2012. 

242 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

243 Verhart 2003, 2006a; Verhart & Wansleeben 2001. 

244 Verhart 2000, 2003. 

245 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.
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en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 
De proefopgravingen in de Weerterbergen leverden drie kampjes op uit het Vroeg-Mesolithicum en een uit 
het Midden-Mesolithicum.  246 (afb. 04.14) 
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Afbeelding 04.14 Verspreiding van vondsten in een van de vindplaatsen die bij een proefopgraving bij de 
Weerterbergen aan het licht zijn gekomen. (Van Dijk 2012, fig. 3).

Ze liggen alle op een dekzandrug, dicht bij een depressie die vermoedelijk water bevatte tijdens 
de bewoning. De drie vroegmesolithisch kampementen waren kleine jachtkampjes waar in het 
werktuigenspectrum pijlspitsen domineren. Er werden ook verkoolde hazelnootdoppen aangetroffen 
en de rijkste vindplaats (nr.3) ook verbrand dierlijk bot dat niet nader gedetermineerd kon worden. 
De middenmesolithische vindplaats was een dunne spreiding van vuursteen waar geen functie aan 
toegeschreven kon worden. Wel werden hier ook verkoolde hazelnootdoppen gevonden. 
Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  247 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen, steeds in relatie tot 
de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 

246 Van Dijk 2010.  

247 Verhart 2000, 2003. 
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en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten wordt uitgeoefend domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineerde, zijn zeldzaam. 

4.2.6.5 Locatiekeuze
De locatiekeuze op en rond het Eiland van Weert is minder uitgesproken dan in het beekdalenlandschap. 
Rond het eiland wijzen de talloze vindplaatsen en de enkele opgegraven terreinen erop dat de 
kampementen dichtbij water lagen, met name depressies en vennen. Door het ontbreken van opgegraven 
vindplaatsen op het eiland zelf kunnen we hier geen uitspraken over doen. Het is voor te stellen dat 
kampementen op de randen van het eiland lagen, juist op de overgang naar het lagere natte deel. In dat 
opzicht is het sterk vergelijkbaar met het patroon in he beekdalenlandschap waarin jagers en verzamelaars 
vaak de grenzen van twee ecologische zones opzoeken om er hun bivak op te slaan. 
Het is niet mogelijk accentverschillen in locatiekeuze vast te stellen tussen het Vroeg- en Laat-
Mesolithicum. Uitspraken over verschillen in aantallen sites zijn door het ontbreken van een systematische 
analyse van het gegevensbestand niet mogelijk. 

Kenniswinst:
Het onderzoek van met name de Weerterbergen heeft informatie opgeleverd die aansluit op gegevens die 
bekend zijn uit de beekdalen van Midden- en Noord-Limburg.  248 Daarnaast heeft deze kleinschalige en 
beperkte opgraving informatie geleverd waardoor we enig begrip krijgen van de mogelijke context van de 
talloze vindplaatsen die in de zandverstuivingen zijn ontdekt. 

4.2.6.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. In het studiegebied 
zijn de vindplaatsen in natuurgebied de Weerterbergen voorbeelden van die kleine kampementen. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische feuille 
de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot even ten 
noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  249 Daarmee overlapt 
deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig uit 
Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding een groot deel van 
België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt het 
nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. In de zandverstuivingen ten westen van 
Weert wordt Wommersomkwartsiet veelvuldig gevonden en ook uit het gebied ten oosten is het bekend. 
Veelal is het door amateurs verzameld.  250 

248 Van Dijk 2010.

249 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.

250 Veel van dat materiaal bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden (Collectie Butter) en in het Limburgs 

Museum (Collecties Bouts, Driessens en Vossen). 
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Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen die 
nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/samenleving. 

4.2.6.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

4.2.6.8 Langetermijnperspectief
In en rond het Eiland van Weert zijn in het verleden weinig vindplaatsen opgegraven en ontbreken ook 
dateringen die het mogelijk maken uitspraken te doen over een langer termijnperspectief. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

4.2.6.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  251 
Ook zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  252

4.2.6.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  253 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog sporadisch gebruikt. 
In het Midden-Mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. 

251 Petersen 2001.

252 Verhart 2012; Wijk & Van der Velde 2007.

253 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.
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Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels doorboorde 
Rössener Keilen.  254 Deze voorwerpen zijn echter spaarzaam in en rond het Eiland van Weert gevonden.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

4.2.7 Middenterrassen

4.2.7.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het middenterras aan de oostzijde van de Maas, ten zuiden van Venlo en ten noorden van Sittard, 
kenmerkt zich door een serie afzettingen die dateren uit het eind van de laatste ijstijd en verstuivingen 
uit het Holoceen, meestal ontstaan door menselijke invloeden. Het is een gradiëntrijk gebied met grote 
landschappelijke variatie. Vlakke dekzandafzettingen, paraboolduinen, uitblazingsvlaktes en natte 
depressies. Het middenterras wordt doorsneden door diverse kleine rivieren en beken. Aan de zuidzijde 
bevinden zich lössafzettingen.
Ten opzicht van de holocene Maas lag het realatief hoog en bood een droge vestigingsplaats voor mensen. 
De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het noordelijke beekdalenlandschap zijn daar 
geen resten van teruggevonden. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide in het uitgestrekte aaneengesloten 
dekzandlandschap het bos geleidelijk dicht. Dennen en berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik 
bladerdek zoals eiken, linden en iepen. Die stonden vooral op de hoge droge gronden. Op natte plaatsen 
was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en es. In het dichte bos van het Atlanticum drong 
weinig licht door en ontbrak de ondergroei. Die is belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van 
everzwijnen was hier dus weinig wild te vinden voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege 
de slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten teruggevonden in verkoolde vorm. 
Meestal zijn het de schalen van hazelnoten. 
Op de vlakke en hoge delen van het landschap moeten we rekening houden met een allengs dichter 
wordend bos. Aan de oostrand van het middenterras kwamen grote aaneengesloten natte zones voor als 
gevolg van kwel vanuit het hoogterras. (afb. 04.15) In het westelijke deel was het landschap weer opener 
door de activiteiten van de Maas. De relatief smalle lange zone van het middenterras, ook nog eens 
doorsneden door beken, zorgde zo voor een zone van open en gevarieerde vegetatie met dito fauna. Een 
uitstekend leefgebied voor jagers en verzamelaars. 

254 Verhart 2012.
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Afbeelding 04.15 Aan de voet van het hoogterras ligt een nat gebied gevoed door kwelwater. Momenteel is 
het grotendeels ontwikkeld tot natuurgebied, zoals hier in het Meerlebroek (foto Leo Verhart).

4.2.7.2 Bewoning
Over het hele gebied worden vondsten uit het Mesolithicum aangetroffen, variërend van losse pijlspitsen 
tot concentraties die nederzettingen vertegenwoordigen. Systematisch veldonderzoek is zelden uitgevoerd. 
Het beeld van de bewoning is vooral verkregen door activiteiten van amateurarcheologen, hoewel 
systematische analyse van hun verzamelingen nog niet heeft plaatsgevonden.  255

De vondsten dateren uit het Vroeg-, Midden- en Laat-Mesolithicum. Er kunnen geen uitspraken worden 
gedaan over de mate van intensiteit van bewoning per periode. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode te weinig onderzoek plaatsgevonden om uitspraken te kunnen doen over de 
bewoning in het Mesolithicum op het middenteras. 

4.2.7.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.7.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 

255 Grote represenetatieve collecties (Driessen en Keuren) bevinden zich in het Limburgs Museum. 
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een zeer mobiele samenleving.  256 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  257 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  258 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  259 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 
en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 
Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  260 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen, steeds in relatie tot 
de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 
en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten wordt uitgeoefend domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineerde, zijn zeldzaam. 
Voor het middenterras is nog geen systematische analyse van mesolithische vindplaatsen uitgevoerd. 

Kenniswinst:
Er is in de evaluatieperiode geen opgraving uitgevoerd van een mesolithische vindplaats die nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd over de economie, land- en watergebruik. 

4.2.7.5 Locatiekeuze
Over de locatiekeuze van mesolithische vindplaatsen op het middenterras is weinig te zeggen vanwege het 
ontbreken van onderzoek. 
Een uitzondering is een kleine studie die verricht is in de gemeente Echt.  261 Daaruit blijkt dat zowel voor het 
Vroeg- als Laat-Mesolithicum de vindplaatsen vooral te vinden zijn in de lagere delen van het landschap, 
vaak op de grenzen van twee ecologische zones. Vergelijkbaar met hetgeen ook zichtbaar was in het 
beekdalenlandschap. In het gebied van Echt is de geleding van dit landschap minder uitgesproken. Ook 
hier is de aanwezigheid van water belangrijk in de keuze van de locatie. 

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen.

4.2.7.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 

256 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

257 Verhart 2003, 2006a; Verhart & Wansleeben 2001. 

258 Verhart 2000, 2003. 

259 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.

260 Verhart 2000, 2003. 

261 Smits 1996. 
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archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische 
feuille de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot 
even ten noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  262 Daarmee 
overlapt deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig 
uit Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding een groot deel 
van België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt 
het nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. In het gebied ten oosten van de 
Maas lijkt dit materiaal minder frequent voor te komen, maar vormt nog steeds een belangrijk aandeel in de 
grondstofvoorziening. 

4.2.7.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.7.8 Langetermijnperspectief
Door het ontbreken van onderzoek kan hier weinig over gezegd worden. Dat ligt anders met het 
transformatieproces van jagen en verzamelen naar een bestaan als boer. Verschillende vondsten uit dit 
gebied lijken afkomstig te zijn uit een laatmesolithische setting. Meer aandacht aan dit onderwerp zal in het 
volgende hoofdstuk (Vroeg-Neolithicum A) besteed worden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

4.2.7.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  263 
Ook zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  264

4.2.7.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  265 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 

262 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.

263 Petersen 2001.

264 Verhart 2012; Wijk & Van der Velde 2007.

265 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.
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Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog sporadisch gebruikt. 
In het Midden-mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van 
Midden-Limburg.
Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  266 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 
Wel heeft een kleine studie naar de verspreiding van vroegneolithische artefacten tussen Roermond en 
Belfeld een aanwijzing opgeleverd dat op het middenterras mesolithische gemeenschappen al vroeg in 
contact waren met boeren van de Bandkeramiek.  267 (afb. 04.16)

4.2.8 Roer- en Vlootbeekdal

4.2.8.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het Roerdal is in belangrijke mate gevormd door bodemdaling omdat dit gebied in een actieve tektonische 
zone ligt: de Roerdalslenk.  268 Door breuken in de ondergrond is het dal telkenmale sterker gedaald dan de 
gebieden ten noorden (Meinweg) en ten zuiden (Echt en omgeving). Het gevolg is dat het dal is gevuld met 
fluviatiele en eolische afzettingen. 
In het Laat-Pleistoceen zijn de dekzandruggen ontstaan die het uiterlijk van het landschap bepalen. Aan 
de zuid- en noordzijde werden die afgezet. In die fase liep de Roer via het huidige dal van de oostelijke 
Vlootbeek naar het westen. Als gevolg van vermoedelijk tektonische activiteit ging de Roer al voor het 
Preboreaal (ca. 9000 v. Chr.) meer noordelijk lopen in de bedding die het heden ten dage nog heeft. Het 
westelijke deel van het oorspronkelijke dal (Leropper- en Linnerveld), gevormd in het Bølling en Allerød, 
bleven - hoger liggend ten opzichte van het huidige dal - behouden en in het oostelijke deel zou de 
Vlootbeek zijn weg volgen in de oude Roerdalbedding. (afb. 04.17)

266 Verhart 2012.

267 Verhart 2014.

268 Mars 2006; Renes 1999; 
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Afbeelding 04.16 De verspreiding van vroegneolithische vondsten op het middenterras tussen Tegelen en 
Roermond (Verhart 2013, fig. 9). 

Afbeelding 04.17 In het landschap verraden kleine reliëfverschillen de ligging van oude rivierlopen, zoals 
hier in het Vlootbeekdal, ten zuidoosten van Posterholt (foto Leo Verhart).
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De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. In het noordelijke beekdalenlandschap zijn daar 
geen resten van teruggevonden. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide in het uitgestrekte aaneengesloten 
dekzandlandschap het bos geleidelijk dicht. Dennen en berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik 
bladerdek zoals eiken, linden en iepen. Die stonden vooral op de hoge droge gronden. Op natte plaatsen 
was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en es. In het dichte bos van het Atlanticum drong 
weinig licht door en ontbrak de ondergroei. Die is belangrijk voor foeragerende dieren. Met uitzondering van 
everzwijnen was hier dus weinig wild te vinden voor de mesolithische jagers en verzamelaars. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege de 
slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten ontdekt in verkoolde vorm. Meestal zijn 
het de doppen van hazelnoten. 
Specifieke landschappelijke informatie is er beschikbaar voor de dalen van de Roer en het de Vlootbeek.  269 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
een nieuw licht werpt op het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap. 

4.2.8.2 Bewoning
De Roerstreek is zeer rijk aan vindplaatsen uit het Mesolithicum. Een groep amateurarcheologen heeft 
inmiddels over een periode van bijna 50 jaar een groot gebied systematisch afgezocht. Alle fasen van het 
Mesolithicum zijn in het gebied teruggevonden, maar verhoudingsgewijs is het aandeel van het Midden-
Mesolithicum klein. Over de hele streek liggen de vondsten verspreid met enkele verdichtingen. De relatie 
met water is vrijwel altijd aanwezig.
Het best onderzochte gebied is het oostelijke deel van het dal van de Vlootbeek. Het dal is alleen in het 
Vroeg-Mesolithicum geëxploiteerd.  270 In het diepere deel zijn op eilanden kleine jachtkampjes te vinden. 
Ze zijn kort gebruikt en lijken enkelvoudige gebruiksmomenten te vertegenwoordigen. (afb. 04.18) Op 
de hogere oevers liggen dezejachtkampjes ook samen met specialistische activiteitengebieden. Daar is 
sprake van palimpsest-situaties. Het is onduidelijk of deze opvallende tweedeling te koppelen is aan een 
exploitatie in verschillende seizoenen of dat er ook een tijdsfactor meespeelt. Na het Vroeg-Mesolithicum 
is het dal alleen nog sporadisch gebruikt als jachtgebied, getuige enkele los gevonden pijlspitsen. 
Vindplaatsen uit de latere perioden dan het Mesolithicum zijn zeldzaam. Wel zijn er grafvelden uit de 
Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen.

269 Van Dinter zonder  jaar; Verhart 2006; Verhart & Smeets 2006.

270 Verhart 2003, 2006a, 2006b, 2008.
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Afbeelding 04.18 Verspreiding vondsten in een vroegmesolithisch jachtkampje in het Vlootbeekdal (HVR-
164) (tekening Leo Verhart).

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen nieuwe opgravingen uitgevoerd, maar zijn wel de verkenningen 
voortgezet.  271 
In de zomer van 2014 is een begin gemaakt met de herinirichting van het beekdal waarbij nieuwe 
vindplaatsen ten westen van oorspronkelijk onderzoeksgebied uit de periode 1986-2000 aan het licht 
zijn gekomen. (afb. 04.19) Die nieuwe vondsten en locaties bevestigen het model dat bestaat voor het 
oostelijke deel van het dal. Ook hier worden vindplaatsen uit het Vroeg-Mesolithicum ontdekt.

271 De opgravingen in het gebied zijn alleen in voorlopige vorm gepubliceerd. De komende jaren zal de definitieve 

uitwerking en publicatie ter hand worden genomen. 
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Afbeelding 04.19 Bij de natuurontwikkeling in het Vlootbeekdal in de zomer van 2014 is de beek weer gaan 
meanderen en rekening gehouden met de ligging van de mesolithische vindplaatsen in het gebied (foto Leo 
Verhart).

4.2.8.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.8.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 
een zeer mobiele samenleving.  272 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  273 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  274 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden. Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 
en dieren is dit lastig aan te tonen. Op de jachtkampen in het diepere deel van het dal zijn wel verkoolde 
hazelnootdoppen gevonden. Op het hogere deel ontbreken die tot op heden. 

272 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

273 Verhart 2003, 2006; Verhart & Wansleeben 2001. 

274 Verhart 2000, 2003. 
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In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die periode jachtgerei, in de vorm 
van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere werktuigsamenstelling zijn 
zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek gebruik van het landschap. 
Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. Dit lijkt ook voor het overige deel van de 
Roerstreek op te gaan. 
Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  275 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen, steeds in relatie tot 
de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 
en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten wordt uitgeoefend domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineert, zijn zeldzaam. 
In de Roerstreek is in jaren tachtig van de vorige eeuw een eerste en voorzichtige analyse van 
laatmesolithische vindplaatsen uitgevoerd en daaruit bleek dat het om kleine sites te gaan die in een 
heterogeen (vegetatie)landschap lagen en relatief dicht bij water.  276 De werktuigsamenstelling suggereert 
dat het om kleine basiskampen gaat. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor ons beeld van de economie en het land- en watergebruik. 

4.2.8.5 Locatiekeuze
In de gehele Roerstreek kunnen vindplaatsen uit het Mesolithicum worden aangetroffen. Met uitzondering 
van het Vlootbeekdal, kunnen die uit de drie onderscheiden fase van het Mesolithicum dateren. 
Ruimtelijke verschillen per fase tekenen zich niet af, met de restrictie dat systematische analyse niet heeft 
plaatsgevonden. 
Een uitzondering vormt het Vlootbeekdal waar alleen sporen uit het Vroeg-Mesolithicum zijn te vinden. Voor 
alle vindplaatsen geldt dat de nabijheid van water een belangrijk element is in de keuze voor een geschikte 
kampplaats. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd over specifieke locatiekeuzes. 

4.2.8.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische 
feuille de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot 

275 Verhart 2000, 2003. 

276 Wansleeben 1987.
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even ten noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  277 Daarmee 
overlapt deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig 
uit Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding een groot deel 
van België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt 
het nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. In het gebied ten oosten van de 
Maas lijkt dit materiaal minder frequent voor te komen, maar vormt nog steeds een belangrijk aandeel in de 
grondstofvoorziening. 
In het Vlootbeekdal blijkt het aandeel van Wommersomkwartsiet op vroegmesolithische vindplaatsen gering 
te zijn. Op jongere vindplaatsen komt het frequenter voor. 
De kleinste jachtkampen in het Vlootbeekdal lijken zeer kort in gebruik te zijn geweest, mogelijk slechts 
enkele dagen. De etnografische informatie volgend, zou dit gegeven kunnen betekenen dat ze gebruikt 
werden door enkele mannen en jongens. De basiskampen moeten dus elders gezocht worden. Tot op heden 
kunnen die nog niet aangewezen worden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

4.2.8.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.8.8 Langetermijnperspectief
In het Roer- en Vlootbeekdal is in het gehele Mesolithicum gejaagd, gevist en voedsel verzameld. Grote 
delen van het gebied laten continuïteit in gebruik zien. In het Vlootbeekdal is alleen bewoning aangetoond 
in het Vroeg-mesolithicum.
Een ander aspect is de continuïteit van Laat-Mesolithicum naar Vroeg-Neolithicum. In de Roerstreek 
worden kleine kampementen van de Bandkeramiek en Rössencultuur aangetroffen. Dit zal ongetwijfeld 
tot intensieve contacten hebben geleid en dat valt ook af te leiden uit de spreiding van vroegneolithische 
artefacten in het gebied, maar toch zal pas in de Michelsbergfase de neolithisering volledig zijn.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

4.2.8.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt, maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  278 
Ook zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  279

4.2.8.10 Materiële cultuur

277 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.

278 Petersen 2001.

279 Verhart 2012; Wijk & Van der Velde 2007.
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Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  280 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog sporadisch gebruikt. 
In het Midden-mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.

Afbeelding 04.20 Vroegmesolithische kernbijl uit Well-Aijen (Kimenai & Mooren 2014, fig. 10.4).

In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van 
Midden-Limburg.

280 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.
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Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook gebruiksvoorwerpen 
voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde Rössener Keilen.  281 
De Roerstreek past in dit patroon, maar toch zijn nog enkele aanvullende opmerkingen te maken. Zo maken 
de vondsten van kernbijlen in het Vlootbeekdal duidelijk dat dit artefacttype al vanaf het begin van het 
Mesolithicum gebruikt werd. (afb. 04.20) 
Een tweede waarneming is het dominante gebruik van de microburijntechniek voor de productie van 
pijlspitsen op vroegmesolithische vindplaatsen in het Vlootbeekdal. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

4.2.9 Maasdal 

4.2.9.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De huidige landschappelijke eenheid Maasdal is een relatief smalle strook dalvlakte die is ontstaan vanaf 
het Holoceen. Het is de diepere insnijding van de rivier in een oudere ondergrond/matrix van de Maas 
zelf. De verschillende stadia van de dalvorming zijn het resultaat van een dynamisch proces waarin 
sedimentatie en erosie elkaar telkenmale opvolgen. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met 
de terrassenkruising, het kantelpunt in de rivier waarbij in de benedenloop vooral sedimentatie plaatsvindt 
en in de bovenloop erosie dominant is.  282 Dat betekent dat vindplaatsen intact in de ondergrond aanwezig 
kunnen zijn, geïsoleerde vondsten zich in situ bevinden of alles is geërodeerd of verspoeld. De bewoning 
concentreert zich vooral op de randen van het dal, op de overgang naar hogere gronden. De laatste jaren 
zijn echter meer vindplaatsen uit het dal zelf aan het licht gekomen.
Na het Late Dryas met zijn vlechtende riviersysteem, met het Allerød en zijn meanderend karakter, 
vervolgens het Jonge Dryas met weer een vlechtende loop, begon in het Preboreaal de definitieve 
klimaatverbetering en werd de Maas weer een meanderende rivier en kreeg het het karakter zoals we haar 
nu ook kennen.  283  
De variatie en dynamiek binnen het dal is bij de gebieden waar sedimentatie optreedt enorm groot. 
Veenvorming en kleiige afzettingen wijzen op relatieve rustfases waarin vindplaatsen ingebed kunnen raken. 
Veel dynamischer is het proces van kronkelwaardvorming waarin ruggen ontstaan en lager gelegen delen 
waarin sedimentatie plaatsvond. (afb. 04.21) 

De opwarming na de laatste ijstijd had tot gevolg dat ook de zeespiegel ging stijgen en de Noordzee 
ontstond. Limburg zou niet meer een gebied zijn dat ver landinwaarts lag met dito landklimaat, maar het 
weer kreeg een veel atlantischer karakter. Meer neerslag en veel mildere winters waren het gevolg. De 
verschillen tussen de seizoenen vlakten af. 
In het Preboreaal was het bos nog vrij open met als dominerende bomen berken en dennen. In die tijd 
kwamen er nog dieren voor als oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner 
diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 
Het Maasdal kenmerkte zich door een veel nattere vegetatie met elzen, wilgen en essen. In de waterzone 
zullen riet en andere waterplanten aanwezig zijn en er was volop vis. 
In de volgende landschappelijke periode, het Atlanticum, groeide in het uitgestrekte aaneengesloten 
dekzandlandschap het bos geleidelijk dicht. Dennen en berken maakten plaats voor loofsoorten met een dik 

281 Verhart 2012.

282 Berendsen 1998, 126-129.

283 Berendsen 1998, 122-130.
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bladerdek zoals eiken, linden en iepen. Die stonden vooral op de hoge droge gronden. Op natte plaatsen 
was de vegetatie meer open en gevarieerder met wilg, els en es. In het dichte bos van het Atlanticum drong 
weinig licht door en ontbrak de ondergroei. In dat opzicht was de variatie in begroeiing in het Maasdal veel 
gevarieerder en was er veel meer voedsel te vinden. 
Behalve wild werd er ook plantaardig voedsel verzameld zoals bladgroenten, wortels, noten, bessen en 
paddenstoelen. Veel wordt daarvan op de vindplaatsen in Zuid-Nederland niet teruggevonden vanwege de 
slechte conserveringsomstandigheden. Soms worden fragmenten verzameld in verkoolde vorm. Meestal 
zijn het de doppen van hazelnoten. 

Afbeelding 04.21 Overzicht Well-Aijen met kronkelwaard en verschillende vindplaatsen 
(Kimenai & Mooren 2014, fig. 2.3).

Kenniswinst
In de evaluatieperiode is er grote winst geboekt in de kennis van het ontstaan van het landschap 
in het Maasdal. In belangrijke mate loopt dit parallel met de activiteiten in het kader van de 
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hoogwaterbescherming in de Zand- en Grensmaas.  284 Voor overzichten en deelstudies kan naar de 
literatuur verwezen worden. 

4.2.9.2 Bewoning
Tot voor kort was het Maasdal zelf vrijwel vondstloos. Wel werden er talloze vindplaatsen ontdekt op de 
hoger gelegen oevers, een zeer favoriete zone voor jagers en verzamelaars, maar in het dal zelf waren de 
verwachtingen laag. Aan het eind van de vorige eeuw bleek dat op kronkelwaardruggen in het lage deel 
van het Maasdal prehistorische vondsten verwacht konden worden.  285 Later onderzoek toonde aan dat 
het vooral vindplaatsen zijn die het Vroeg-mesolithicum dateren. Vindplaatsen uit de latere fasen van het 
Mesolithicum zijn minder talrijk.  286  

Kenniswinst
Tijdens de evaluatieperiode is voor het eerst onderzoek in het Maasdal zelf uitgevoerd. Dit onderzoek 
loopt nog steeds door. Over de eerste fase is reeds gerapporteerd.  287 Belangrijk is dat op de ruggen van 
kronkelwaarden kleine kampementen zijn ontdekt uit alle fasen van met Mesolithicum. Bijzonder is dat deze 
verschillende fasen ook stratigrafische van elkaar gescheiden kunnen worden. 

4.2.9.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

4.2.9.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 
een zeer mobiele samenleving.  288 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  289 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  290 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden. Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 
en dieren is dit lastig aan te tonen. Op de jachtkampen in het diepere deel van het dal zijn wel verkoolde 
hazelnootdoppen gevonden. Op het hogere deel ontbreken die tot op heden. 
Het onderzoek in het kader van de hoogwaterbescherming levert ook inzichten op voor de bewoning in het 
noordelijke deel van de Maas. In het zuiden worden nauwelijks sporen van het mesolithicum in het diepere 
deel van de Maas ontdekt. 

284 Zie voor de Zandmaas o.a. Müller & Opbroek 2012; Verhoeven & Schutte 2004;  Zuidhoff & Bos 2011; Zuidhoff et 

al. 2012. Voor de Grensmaas als overzicht: Anoniem 1998. Recentelijk is verschenen: Bouma et al. 2014.

285 Van Dijk 2003; Tichelman 2005. Uit het zuidelijke deel van het Maasdal zijn ook enkele (vroeg)mesolithische 

vindplaatsen bekend, maar nog niet gepubliceerd. Het gaat om een vindplaats in het A2-traject in Maastricht en een 

vroegmesolithische vindplaats op het tearras van Geistingen bij Borgharen (mond. med. Eelco Rensink en René Isarin).

286 Kimenai & Mooren 2014.

287 Ter Wal & Tebbes 2012.

288 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

289 Verhart 2003, 2006a; Verhart & Wansleeben 2001. 

290 Verhart 2000, 2003. 
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In het nog lopende veldonderzoek in Well-Aijen zijn de resultaten van werkvak 2 bekend.  291 Op de 
kronkelwaardruggen is een groot aantal vindplaatsen uit het Vroeg-Mesolithicum ontdekt. (afb. 04.22) Ze 
lagen vrijwel aan het water van de Maas. 

Afbeelding 04.22 Mesolithische vondsten op de kronkelwaard van Well-Aijen 
(Kimenai & Mooren 2014, fig. 3.2).

Ondanks het dynamische karakter van de ondergrond met veel sedimentatie lijken de oorspronkelijke 
woonplaatsen toch herhaaldelijk te zijn gebruikt. In combinatie met de gebruikte onderzoeksmethoden is 
het lastig woonplaatsen en activiteitengebieden ruimtelijke te begrenzen. We moeten er dus rekening mee 
houden dat hier een breed scala aan activiteiten kan zijn uitgevoerd: korte, middellange, specifieke tot 
langduriger verblijf. Wel laat het aandeel van de pijlpunten zien dat jacht een belangrijke rol speelde. Ook zijn 
er concentraties die als kleine jachtkampen kunnen worden geïdentificeerd. 

291 Kimenai & Mooren 2014. 
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Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  292 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen, steeds in relatie tot 
de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk en 
vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een breed 
scala aan activiteiten wordt uitgeoefend domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in het 
landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineert, zijn zeldzaam. 
Voor het Laat-Mesolithicum in het Maasdal lijkt dit ook op te gaan, maar is het aantal vindplaatsen bij Well-
Aijen gering. De komende jaren zullen er echtere enkele onderzocht worden. 

Kenniswinst
Het onderzoek in de hoogwaterbeschermingsgebieden heeft onze kennis van het Mesolithicum sterk 
vergroot. We kennen de vindplaatsen nu, hebben er deels een aantal opgegraven en het eerste onderzoek 
wijst op een grote potentie. De komende jaren zullen in het nog steeds lopende onderzoek, diverse analyses 
nieuwe informatie opleveren over de bewoning in dit deel van het landschap. Mogelijk kunnen die resultaten, 
geplaatst naast de reeds uitgevoerde op de hogere delen van Limburg nieuwe inzichten verschaffen over de 
bewoning en het landgebruik op een hoger schaalniveau.

4.2.9.5 Locatiekeuze
De onderzoeken bij Lomm, Well-Aijen en Wanssum maken duidelijk dat ook de lagere delen van het 
Maasdal, naast de hogere oevers, ook in gebruik waren in het gehele Mesolithicum. 
De vindplaatsen liggen op kronkelwaarden en tijdens de opslibbing ervan is men telkens naar deze locaties 
teruggekeerd. Veel van de vindplaatsen liggen stratigrafisch gezien boven elkaar. De afname van het aantal 
vindplaatsen, kan behalve door de onderzoeksintensiteit en mogelijke herkenbaarheid, ook veroorzaakt 
kunnen zijn door een verandering in de locatievoorkeur of hogere activiteit van de Maas na het Vroeg-
Mesolithicum.  293

Kenniswinst
Het onderzoek in de hoogwaterbeschermingsgebieden heeft onze kennis van het Mesolithicum sterk 
vergroot. Vindplaatsen uit het Maasdal zelf kenden we tot voor kort niet. Nu zijn ze er wel en blijkt men zeer 
actief te zijn geweest in een dynamisch milieu. Daardoor is het ook duidelijk dat activiteiten die hebben 
plaatsgevonden op veel meer erosiegevoelige locaties, verdwenen zullen zijn. De komende jaren zal in het 
nog steeds lopende onderzoek (ook in andere gebieden zoals Ooijen-Wanssum) nieuwe inzichten naar voren 
komen over locatiekeuzen in de diepere delen van het Maasdal. Die verschaffen ons informatie over de 
bewoning en het landgebruik op een hoger schaalniveau.

4.2.9.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. In het Maasdal 
komen tot op heden alleen kleine kampementen voor. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 

292 Verhart 2000, 2003. 

293 Kimenai & Mooren 2014. 
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Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische feuille 
de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot even ten 
noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  294 Daarmee overlapt 
deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig uit 
Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding een groot deel van 
België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt het 
nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. In het Maasdal wordt dit materiaal ook 
op de kleine vindplaatsen gevonden, maar vooral op vindplaatsen die dateren uit het Midden- en het Laat-
Mesolithicum. Op vroegmesolithische vindplaatsen is het vrij zeldzaam. 

Kenniswinst
De opgravingen in het Maasdal bevestigen tot op heden ons beeld van de mesolithische gemeenschap/
samenleving. 

4.2.9.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.9.8 Langetermijnperspectief
Door het tot voor kort ontbreken van vindplaatsen konden geen uitspraken worden gedaan op het gebied 
van het langetermijnperspectief. Inmiddels is die situatie radicaal veranderd. 
De inbedding in een stratigrafische context biedt voor het eerst de mogelijkheid grip te krijgen op tijd 
en de verandering die in het aanwezige tijdsgewricht hebben plaatsgevonden. Het gaat om bijna alle 
aspecten van het Mesolithicum: de thema’s die in deze evaluatie aan bod komen en onderwerpen zoals o.a. 
grondstofgebruik, vuursteenbewerkingstechniek, een beter onderbouwde visie op de typo-chronologische 
ontwikkeling van pijlpunten en het transformatieproces van jager en verzamelaar naar boer. 

Kenniswinst
Het onderzoek in de hoogwaterbeschermingsgebieden heeft onze kennis van het Mesolithicum sterk 
vergroot. Vindplaatsen uit het Maasdal zelf kenden we tot voor kort niet. Nu zijn ze er wel en blijkt men zeer 
actief te zijn geweest in een dynamisch milieu. Daardoor is het ook duidelijk dat activiteiten die hebben 
plaatsgevonden op veel meer erosiegevoelige locaties, verdwenen zullen zijn. De komende jaren zal in 
het nog steeds lopende onderzoek (ook in andere gebieden zoals Ooijen-Wanssum) nieuwe inzichten naar 
voren komen over locatiekeuzen in de diepere delen van het Maasdal. Die verschaffen ons informatie over 
de bewoning en het landgebruik op een hoger schaalniveau.

4.2.9.9 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  295 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. 
Wommersomkwartsiet wordt nog sporadisch gebruikt. 
In het Midden-mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 

294 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.

295 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.
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vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, 
gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een 
uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van Midden-Limburg.
Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  296 

Kenniswinst
De eerste resultaten van het onderzoek in het Maasdal bevestigen het bovengeschetste beeld voor 
het Vroeg-Mesolithicum.  297 Voor het Midden- en Laat-Mesolithicum kunnen kanttekeningen geplaatst 
worden. Typische vroegmesolithische spitsen komen in het Midden-Mesolithicum voor en spitsen met 
oppervlakteretouche - het kenmerk van het Midden-Mesolithicum - zijn erg zeldzaam. Conclusie is dat het 
Midden-Mesolithicum dus lastig herkenbaar is en gedefinieerd is naar een ideaalbeeld dat niet strookt met 
de werkelijkheid. Middenmesolithische vindplaatsen zullen dus nauwelijks op te sporen zijn aan de hand 
van typochronologische kenmerken. Hoewel het aantal aanwezig en onderzochte vindplaatsen gering is, 
lijkt ook de trapeziumvormige spits minder dominant aanwezig te zijn dan gedacht. 

4.2.10 Heuvelland

4.2.10.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het heuvelland is het gedeelte in Limburg waar de invloed van de opheffing van de ondergrond het grootst 
is. De basis van het voor de archeologie relevante gebied bestaat uit een serie rivierterrassen die een 
tijdsdiepte kunnen hebben van twee miljoen jaar en op verschillende tijdsmomenten zijn ontstaan. Veel van 
die terrassen zijn zichtbaar als plateaus waar doorheen kleine rivieren stromen, zoals de Geul, Gulp en 
Geleenbeek. Die beken hebben zich in die plateaus ingesneden. 
Tijdens het Saalien en Weichselien is er löss afgezet dat vervolgens door natuurlijke processen 
(bijvoorbeeld werking van water, dieren en planten) en menselijke activiteiten (agrarisch grondgebruik, 
graafwerkzaamheden) is verstoord en/of geërodeerd. Vooral langs hellingen en plateauranden heeft 
erosie van het lössdek plaatsgevonden. Hiertegenover staat dat de dalen, vaak toch de meer favoriete 
locaties voor bewoning, afgedekt zijn door colluvium met soms een dikte van vele meters. Dat betekent dat 
eventueel aanwezige abri’s en grotten - die veelvuldig en langdurig in gebruik waren, zoals bijvoorbeeld iets 
zuidelijker langs de Maas in België - uit het zicht zijn verdwenen: indien aanwezig zijn ze niet toegankelijk 
voor archeologisch onderzoek.  298 Ook openluchtvindplaatsen langs die beken zullen zijn afgedekt. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden op mesolithische vindplaatsen dat nieuwe 

296 Verhart 2012.

297 Kimenai & Mooren 2014, 18-19. 

298 Zie als voorbeeld het in 2009 uitgevoerde onderzoek naar een abri in Valkenburg. Hierbij werden overigens geen 

prehistorische resten aangetroffen (Van Wijk et al. 2010).
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gegevens heeft opgeleverd voor ons beeld van het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap.

Afbeelding 04.23 Verspreiding mesolithische vindplaats in de omgeving van Vaals 
(Franzen & Franzen 1982, fig.3).

4.2.10.2 Bewoning
Het aantal mesolithische vindplaatsen in het heuvelland is niet groot, ondanks dat een groot aantal 
amateurs actief is in het opsporen van steentijdvindplaatsen.  299 
De lössplateaus lijken zo goed als onbewoond - zelfs in het Vroeg-Mesolithicum - en op de hoge delen van 
Zuid-Limburg zijn vooral activiteiten gedocumenteerd in kleine gebieden. Zo is rond Vaals de bewoning 
vooral geconcentreerd aan de bovenloop van kleine rivieren  300 (afb. 04.23), is er bij Sweikhuizen bewoning 

299 Een van de redenen voor het kleine aantal vindplaatsen kan zijn dat mesolithisch material minder goed herkend 

wordt door amateurs en hun belangstelling voor het Paleolithicum en Neolithicum groter is. Studie van die 

collecties levert namelijk wel vondstmateraal, bijvoorbeeld bij Meerssen-Raar (Van Dijk 1996) en Schinnen-Terborg 

(Voormolen 1994). 

300 Franzen & Franzen 1982.
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aangetoond  301 en zijn er enkele vindplaatsen bekend uit het westelijke deel van het heuvelland.  302 Net over 
de grens is een vergelijkbaar gebied bekend op de Tevener Heide.  303

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen. 
Ook bij het onderzoek op de Kaap van St. Geertruid in het westelijke heuvelland zijn bij gedetailleerde 
verkenningen nauwelijks mesolithische vondsten aan het licht gekomen.  304 

4.2.10.3 Begraving
Er zijn in het heuvelland geen sporen van begravingen aangetroffen. 

4.2.10.4 Economie, land- en watergebruik
Algemeen geldt voor het Mesolithicum van Zuid-Nederland dat de kampementen klein zijn. Dit wijst op 
een zeer mobiele samenleving.  305 Grote kampementen die opgevat kunnen worden als langdurig gebruikte 
basisnederzettingen waar grote groepen samenkwamen, de zgn. aggregatie-sites, ontbreken. Bij de kleine 
kampen zijn verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er basiskampen, jachtkampen en plekken waar 
speciale activiteiten werden uitgevoerd. 
Beeldbepalend voor Limburg, en mogelijk voor vrijwel alle landschapstypen, is het onderzoek in het 
Vlootbeekdal met zijn vroegmesolithische bewoning  306 en het dal van de Loobeek met zijn laatmesolithische 
bewoningssporen.  307 
In het Vroeg-Mesolithicum werd het Vlootbeekdal regelmatig bezocht en kunnen er jachtkampjes, kleine 
basiskampen en kampementen voor speciale activiteiten onderscheiden worden.  308 Mogelijk dat het patroon 
in dit dal op seizoensmatige activiteiten wijst, maar door het ontbreken van organische resten van planten 
en dieren is dit lastig aan te tonen. In het overige deel van Limburg valt het op dat op bijna alle sites uit die 
periode jachtgerei, in de vorm van het procentuele aandeel van pijlpunten, hoog is. Sites met een andere 
werktuigsamenstelling zijn zeldzaam. Ook ontbreken concentraties die te koppelen zijn aan een specifiek 
gebruik van het landschap. Wel valt de duidelijke relatie met de aanwezigheid van water op. 
Voor het Laat-Mesolithicum is het onderzoek in de regio van Venray beeldbepalend.  309 Daar blijken de 
overgangszones van verschillende landschapstypen de favoriete vestigingsplaatsen, steeds in relatie tot 
de aanwezigheid van water. Typische jachtkampen, zoals in het Vroeg-Mesolithicum, zijn niet erg talrijk 
en vuursteenconcentraties die geïnterpreteerd worden als de weerslag van kleine basiskampen waar een 
breed scala aan activiteiten wordt uitgeoefend domineren. Deze zijn niet gebonden aan specifieke zones in 
het landschap. Ook sites waarin een enkele (specialistische) activiteit domineerde, zijn zeldzaam. 
In het heuvelland zijn weinig vindplaatsen aangetroffen die het hierboven geschetste beeld bevestiging of 
nuanceren. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen.

301 Willems 1989.

302 Warrimont & Wouters 1981.

303 Arora 1981.

304 Deeben et al., 2011.

305 Arts 1987, 1989; Verhart 2000, 2003. 

306 Verhart 2003, 2006; Verhart & Wansleeben 2001. 

307 Verhart 2000, 2003. 

308 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie paragraaf 04.b.08.

309 Verhart 2000, 2003. 
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4.2.10.5 Locatiekeuze
Het aantal mesolithische vindplaatsen is te gering om uitspraken te doen over de locatiekeuze van de 
jagers en verzamelaars. Eigenlijk is alleen in het gebied rond Vaals systematisch onderzoek gedaan en 
lijken de vindplaatsen vooral een de bovenloop van beekjes te liggen.  310 

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen. 

4.2.10.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving is de etnografie de belangrijkste inspiratiebron en 
archeologische onderzoek in andere landschapstypen. Op grond hiervan wordt ervan uitgegaan dat kleine 
groepen rondtrokken op zoek naar voedsel. Tot op heden zijn er in Limburg geen sporen gevonden van 
vindplaatsen die als aggregatiesites zijn te interpreteren waar grote groepen bijeenkwamen op gunstige 
voedselrijke momenten in het seizoen. Die jagers en verzamelaars waren sterk egalitair. 
Al die groepjes stonden met elkaar in contact. Objecten, grondstoffen en wat niet meer, gingen van hand tot 
hand. De verspreiding ervan zegt iets over die reikwijdte van die contacten en kunnen culturele groepen en 
sociale territoria onderscheiden worden. 
Voorbeelden zijn het verspreidingsgebied van bepaalde type spitsen, zoals de middenmesolithische feuille 
de gui. Ze komen voor in een gebied dat zich uitstrekt van net over de Rijn in het noordoosten tot even ten 
noorden van Parijs in het zuidwesten en in zuidoostelijke richting tot in Luxemburg.  311 Daarmee overlapt 
deels de verspreiding van Wommersomkwartsiet, een veel gebruikte steensoort. Die is afkomstig uit 
Wommersom, ten westen van Tienen in België. Die steensoort heeft een verspreiding een groot deel van 
België, Noord-Frankrijk en tot aan de Rijn. Ten noorden ervan (Veluwe) en oosten (Ruhrgebied) wordt het 
nauwelijks aangetroffen en lijkt deze rivier een grens te markeren. 
Uit het heuvelland zijn vondsten van Wommersomkwartsiet bekend. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/samenleving. 

4.2.10.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

4.2.10.8 Langetermijnperspectief
Hoewel er in het heuvelland sporen zijn aangetroffen van drie elkaar opvolgende culturele tradities zijn er 
te weinig vindplaatsen om uitspraken te kunnen doen over een langer termijnperspectief. 

4.2.10.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn voor geheel Limburg geen gegevens bekend. Op grond van etnografische gegevens 
wordt een egalitaire samenleving voor het Mesolithicum veronderstelt waarin geweld nauwelijks een rol 
speelt. Uit het Mesolithicum in Europa zijn sporen van geweld schaars. Incidenteel is het aangetoond 
in enkele grafvelden in Scandinavië en uit Denemarken is een massagraf bekend dat mogelijk daarmee 
verband houdt maar het kan ook zijn dat deze mensen aan een ziekte zijn overleden.  312 

310 Franzen & Franzen 1982.

311 Crombé et al, 2009; Gendel 1984, 1987.

312 Petersen 2001.
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Ook zijn er geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  313

4.2.10.10 Materiële cultuur
Voor de drie fasen van de Midden-Steentijd kan voor de materiële cultuur naar diverse overzichtspublicaties 
verwezen worden.  314 
In de vuursteenindustrie van het Vroeg-Mesolithicum domineren klingen als basis voor de werktuigen. 
Voor verdere bewerking wordt vaak de microstekertechniek gebruikt. De belangrijkste spitstypen zijn A- 
en B-spitsen, driehoeken en segmenten. Verder zijn er veel stekers. Uit deze periode dateren ook de 
eerste kernbijlen. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- 
en klingen en doorboorde stenen. Veel werktuigen zijn van een goede kwaliteit vuursteen gemaakt. Het 
glasachtige Obourgvuursteen komt voor, maar Wommersomkwartsiet wordt nog sporadisch gebruikt. 
In het Midden-mesolithicum domineren bij de spitsen exemplaren met oppervlakteretouche en in diverse 
vormen en maten: C-spitsen, driehoeken en bladvormige spitsen. Het gebruik van Wommersom neemt 
toe. Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers worden zeldzamer.
In het Laat-Mesolithicum is er sprake van een goede formele vuursteenindustrie gericht op de productie 
van klingen. Daarnaast is er ook een kwalitatief minder wijze van bewerking met een veel sterker ad hoc 
karakter. Bij de spitsen domineren trapeziumvormige spitsen. Wommersomkwartsiet wordt veel gebruikt. 
Andere werktuigen zijn verschillende typen krabbers, boren, geretoucheerde afslagen- en klingen en 
doorboorde stenen. Stekers ontbreken vrijwel geheel. 
Naast vuursteen werd ook been, gewei en hout, gebruikt om werktuigen van te maken, maar daarvan is in 
Zuid-Nederland weinig bewaard gebleven. Een uitzondering vormen enkele vondsten in de beekdalen van 
Midden-Limburg.
Aan het eind van het Mesolithicum komen ten noorden van de löss zeer sporadisch ook 
gebruiksvoorwerpen voor van de eerste boeren. Het meest bekend zijn pijlspitsen, dissels en doorboorde 
Rössener Keilen.  315 Dat is ook in het heuvelland het geval. (afb. 04.24) 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar mesolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

313 Verhart 2012; Wijk & Van der velde 2007.

314 Arts 1987, 1989; Verhart 2008, Verhart & Arts 2005, Verhart &  Groenendijk 2005.

315 Verhart 2012.
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Afbeelding 04.24 Gebroken Breitkeilen werden vermoedelijk door mesolithische jagers en verzamelaars 
weer geschikt gemaakt voor gebruik. Rechts een exemplaar waarin door middel van pecking een nieuw gat 
is getracht te maken (Verhart 2012, fig. 11).

4.3 Onderzoekslacunes per landschap 

Veel van de onderzoekslacunes in algemene zin zijn geformuleerd in de NoaA. Daarnaast kan ook naar de 
aandachtsgebieden verwezen worden. Veel onderzoek is versnipperd en uitgevoerd in kleine deelgebieden 
waarbij het onduidelijk is of die representatief zijn op een hoger schaalniveau. Opvallend is het vrijwel 
ontbreken van opgravingen in de evaluatieperiode en dit geldt ook voor de periode daarvoor. 
Meer organisch materiaal zou ons meer kunnen informeren over de voedseleconomie.  
 
4.3.1 Hoogterras/stuwwalen
Belangrijkste lacune het geringe aantal vindplaatsen. 

4.3.2 Maasduinengebied
Belangrijkste lacune het geringe aantal vindplaatsen. 

4.3.3 Peel- en Peelrestanten
Belangrijkste lacune het geringe aantal vindplaatsen. 

4.3.4 Beekdalen Noord-Limburg
Relatief veel vindplaatsen, maar na 1990 hebben er geen opgravingen meer plaatsgevonden. Meer 
onderzoek is noodzakelijk en ook analyse van bestaande gegevensbestand om te onderzoeken of het 
Loobeekdalmodel ook voor andere beekdalen opgaat.
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4.3.5 Beekdalen Midden-Limburg
Meer onderzoek noodzakelijk en ook analyse van bestaande gegevensbestand om te onderzoeken of het 
Loobeekdalmodel ook voor andere beekdalen opgaat.

4.3.6 Eiland van Weert
Belangrijkste lacune het geringe aantal vindplaatsen. 

4.3.7 Middenterrassen
Belangrijkste lacune het geringe aantal vindplaatsen. 

4.3.8 Roer- en Vlootbeekdal
Relatief veel vindplaatsen, maar na 2000 hebben er geen opgravingen meer plaatsgevonden. (afb. 04.25) 
Meer onderzoek noodzakelijk en ook analyse van bestaande gegevensbestand om te onderzoeken of het 
Vlootbeekdalmodel ook voor andere beekdalen opgaat en wat de realtie is met de andere vindplaatsen in 
de Roerstreek. 

Afbeelding 04.25 Opgraving in het Vlootbeekdal. De hele vindplaats is opgegraven in vakjes van 25 bij 25 
cm en geheel gezeefd (foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)

4.3.9 Maasdal 
Onderzoek nog lopende en met waarschijnlijk met een grote potentie voor veel aspecten van het 
Mesolithicumonderzoek. Meerdere locatiegebieden zouden, met verkregen inzichten uit Well-Aijen, 
onderzocht moeten worden.  

4.3.10 Heuvelland
Belangrijkste lacune het geringe aantal vindplaatsen. 



133De Vroege Prehistorie

4.4 Overzicht geraadpleegde rapporten 2007-2013

Rapport /publicatie Landschappelijke enheid Aandachtsgebied Kenniswinst
Amkreutz, L.W.S.W., 2013: 

Persistent traditions. Along-term 

perspective on communities in 

the process of Neolithisation in 

the Lower Rhine Area (5500-

2500 cal BC). Leiden.

Limburg Proefschrift dat het 

neolithisatieproces binnen het 

bedenenrijnse gebied beschrijft 

en verklaart. Op uniforme wijze 

worden vindplaatsen uit Limburg 

besproken, geanalyseerd en in 

een wijdere context geplaatst. 
Genabeek, R.J.M. (red.), 

2007: Ittervoort-Thorn, tracé 

rioolwatertransportbegeleiding, 

definitief archeologisch 

onderzoek. ’s-Hertogenbosch 

(BAAC rapport 06.289).

Beekdalenlandschap 

Midden-Limburg

Beekdalenland-

schap Midden-

Limburg

Enkele verspreid gevonden 

spitsen uit het Vroeg-

Mesolithicum.

Kimenai, P. & J.R. Mooren, 

2014: Hoogwatergeul Well-Aijen 

- de Maaswerken. Werkvak 2.

Evaluatierapport van het 

Inventariserend Veldonderzoek 

door middel van proefsleuven. 

Den Bosch (BAAC Rapport 

A-10.0340).

Maasdal Maasdal De ontdekking van verschillende 

mesolithische en neolithische 

vindplaatsen in een stratigrafische 

context. Tevens in een landschap 

waar geen vindplaatsen uit 

bekend waren. Belangrijk 

voor typochronologie, site-

functie, relatie en impact in 

de natuurlijke omgeving en 

het transformatieproces van 

een gemeenschappen die 

jagen en verzamelen naar een 

boerensamenleving. 
Müller, A. & M. Opbroek, 

2012: Evaluatierapport 

Definitief Archeologisch 

Onderzoek & Inventariserend 

veldonderzoek. Plangebied 

Hoogwatergeul Well-Aijen - 

de Maaswerken. Werkvak 4 

Hoogwatergeul Well-Aijen; 

archeologische deelgebieden: 

1b, 2, 4. Amersfoort (ADC 

Evaluatierapport).

Maasdal Maasdal Op de kronkelwaardruggen liggen 

vindplaatsen uit de Steentijd, 

waaronder mesolithische. Een 

groot deel kan ruimtelijk en 

stratigrafisch begrensd worden . 

Deze vondstsituaties zijn uniek 

en leveren een belangrijke 

bijdrage aan kennis op het gebied 

van bewoning, typologie en 

chronologie. Ook de potentie voor 

het opvullen van de lacune over 

overgang van Mesolithicum naar 

Neolithicum is groot.
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Putten, M.J. van, 2012: 

Gemeente Cranendonck 

en Weert. Plangebied FFA 

Oefenterrein te Weert. 

Inventariserend veldonderzoek 

(karterende fase). Den Bosch 

(BAAC Rapport V-12.0079). 

Eiland van Weert Eiland van Weert Intacte bodems aangetoond met 

mogelijk materiaal uit de periode 

Paleolithicum-Neolithicum.

Ridder, J.A.A. de, 2011: 

Middenneolithische vondsten 

aan de Schoolstraat en 

Molenweg te Thorn, gemeente 

Maasgouw. Een Inventariserend 

Veldonderzoek in de vorm van 

proefsleuven. Amersfoort (ADC-

rapport 2908).

Beekdalenlandschap 

Midden-Limburg

Beekdalenland-

schap Midden-

Limburg

Wat losse vondsten van 

vuursteen.

Roymans, J., & G. De Nutte, 

2012: Het edelhert komt naar 

je toe: mesolithische sporen 

van jacht in het beekdal van de 

Tungelroyse beek. Westerheem, 

61,2, 82-89.

Beekdalenlandschap 

Midden-Limburg

Beekdalenland-

schap Midden-

Limburg

Beschrijving ontdekking 

mesolithische artefacten van 

been en de resten van fauna 

uit het Mesolithicum. Nog niet 

eerder bij opgravingen in Limburg 

aangetroffen en plaatst oudere 

vondsten in context. 
Schutte. A.H. 2006: Haelen, 

Windmolenbos,Vindplaats 2. 

Een Archeologische Opgraving. 

Amersfoort (ADC Rapport 531). 

Beekdalenlandschap 

Midden-Limburg

Beekdalenland-

schap Midden-

Limburg

Vermeende sporen van 

mesolithische bewoning 

werden niet aangetroffen. Wel 

wat materiaal uit het Midden-

Neolithicum. 
Smit et al., 2014: 

Beschermingsprogramma 

archeologie 2013. 

Selectievoorstel voor 28 

nieuwe archeologische 

rijksmonumenten. Amersfoort, 

Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 213. 

(Koelbroek)

Maasdal, 

Beekdalenlandschap 

Midden-Limburg

Maasdal, 

Beekdalenland-

schap Midden-

Limburg

Beter inzicht in ruimtelijke 

spreiding, plaats in het profiel en 

conservering van mesolithische 

vondsten in een verlande 

Maasmeander. Voorstel tot 

bescherming.

 

Smit et al., 2014: 

Beschermingsprogramma 

archeologie 2013. 

Selectievoorstel voor 28 

nieuwe archeologische 

rijksmonumenten. Amersfoort, 

Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 213. 

(Tungelroyse beek)

Beekdalenlandschap 

Midden-Limburg

Beekdalenland-

schap Midden-

Limburg

Landschappelijke en kwalitatieve 

analyse van vindplaatsen uit 

het Mesolithicum. Het gaat om 

Blerick-Koelbroek en Tungelroyse 

beek. Voorstel tot bescherming. 
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Tichelmann, G. (red.) 2005: 

Archeologisch Onderzoek in het 

kader van De Maaswerken.

Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO), waarderende fase Well 

Aijen. Amersfoort (ADC rapport 

404).

Maasdal Maasdal Eerste verkenning van het gebied 

van Well-Aijen waarin al direct de 

potentie voor Steentijdonderzoek 

duidelijk werd. Verschillende 

fasen van het Mesolithicum en 

Neolithicum werden herkend. 

Wal, A. ter & L.A. Tebbens, 

2012: Well Aijen Werkvak 1. 

Archeologische opgraving. 

Den Bosch (BAAC rapport 

A-09.0395).

Maasdal Maasdal Opgravingsverslag van enkele 

kleine vindplaatsen uit het 

Mesolithicum. Nadruk ligt op 

belangrijke neolithische vondsten. 

Zuidhoff, F.S. & J.A.A. Bos, 

2011: Landschap en vegetatie 

Lomm Hoogwatergeul fase III. 

In: Gerrets, D.A & 

G.L. Williams (red.), Water 

en vuur. Archeologisch 

proefsleuvenonderzoek 

en opgraving te Lomm 

Hoogwatergeul Fase III. 

Amersfoort (ADC Rapport 

2703), 27-66.

Maasdal Maasdal Beschrijving van de 

landschappelijke ontwikkeling en 

menselijke invloeden tijdens het 

Mesolithicum en Neolithicum. 

Zuidhoff, F.S., J. Huizer 

& N. de Jonge, 2012: 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum, gemeente Horst a/d 

Maas en Venray Inventariserend 

archeologisch onderzoek 

‘Verkenning Plus’ Project 

Maasvallei Deelgebieden 

Hoogwatergeul Ooijen, Kop 

van Ooijen, Hoogwatergeul 

Wanssum en Wanssum haven. 

Amersfoort (ADC Rapport 

3183).

Maasdal Maasdal Reconstructie van het landschap 

over een periode van 15.000 

jaar, met behulp van twee 

onderzoekmethodes: boren 

en poefsleuven. Daarmee ook 

inzicht gekregen in de gaafheid 

van het landschap. Er kunnen 

intacte vindplaatsen uit de Vroege 

Prehistorie worden verwacht 

(Jong-Paleolithicum tot Bronstijd).

Zuidhoff, F.S. & H.M. van der 

Velde, 2008: Hoogwatergeul 

Well-Aijen/Maaspark Well

(gemeente Bergen) 

deelgebieden 5 en 6. Een 

archeologisch bureauonderzoek. 

Amersfoort (ADC Rapport 723). 

Maasdal Beschrijving van de 

landschappelijke ontwikkeling 

en potentie van het gebied voor 

archeologische onderzoek naar 

Mesolithicum en Neolithicum. 

Voorstel voor aanpak. 
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5 Vroeg-Neolithicum

5.1 Inleiding  316

Het Vroeg-Neolithicum van Zuid-Nederland wordt in twee fasen verdeeld: A en B. Vroeg-Neolithicum A is 
de periode tussen 5300-4900 v. Chr. waarin de Bandkeramiek of Lineaire Bandkeramiek (LBK) verschijnt 
en zich in ons land vestigde. Vroeg-Neolithicum B omspant de jaren 4900-4200 v. Chr. waarin drie culturele 
groepen vertegenwoordigd kunnen zijn: Grossgartach, Rössen en Bischeim.  317 Vaak is het lastig die van 
elkaar te onderscheiden omdat het alleen kan met aardewerk en dat is slecht bewaard in de Limburgse 
bodem. 
Vrijwel al die groepen bewonen vooral het zuidelijke deel van de provincie en langzaam zal hun nieuwe 
levenswijze als akkerbouwer en veeteler in het noorden worden overgenomen door lokale groepen jagers 
en verzamelaars. Dit transformatieproces lijkt geleidelijk en over een lang tijdstraject verlopen te zijn.  318 
In onze streken en daarbuiten wordt van de Bandkeramiek afwijkend aardewerk - La Hoguette en het 
daarmee verwante Begeleitkeramik - aangetroffen waarover de meningen zeer verdeeld zijn.  319 (afb. 
05.01; afb. 05.02) Er zijn onderzoekers die het als het aardewerk van een vóór de aankomst van de 
Bandkeramiek opererende groep nomaden beschouwen, tegenover anderen die het als gelijktijdig zien 
en associëren met de LBK. De eerste groep baseert dit in belangrijke mate op de vroege dateringen en 
het feit dat La Hoguetteaardewerk ook buiten het LBK-territorium wordt aangetroffen. De tweede groep 
benadrukt de associaties van het La Hoguetteaardewerk met nederzettingsresten in het lössgebied van 
Zuid-Limburg en aangrenzende gebieden. Zij wijzen erop dat ook een jongere afwijkende aardewerkvorm 
(Limburgaardewerk) een vergelijkbare rol lijkt te spelen in de latere fasen van de LBK. De tweede groep 
onderzoekers lijkt de sterkste argumenten te hebben.

Rond 5300 v. Chr. koloniseerden Bandkeramische groepen de lössgronden van Zuid-Limburg. Ze kwamen 
uit het Oosten. In de Hongaarse Laagvlakte ontstond vanuit de Starçevocultuur de Vroege Bandkeramiek 
(LBK). Zij hadden zich aangepast aan de specifieke Europese omstandigheden. Ze woonden in stevige 
van eikenhout gebouwde huizen, hun geselecteerde voedselgewassen deden het uitstekend in het kortere 
groeiseizoen dat Europa kenmerkt en ook de veestapel was bestand tegen de grotere vochtigheid en 
schrale winterperiode. Zij maakten de grote sprong westwaarts.
Een eerste golf bereikte in 5500 v. Chr. de Rijn. Meer dan tweehonderd jaar lang vormde dat een grens, 
maar in 5250 v. Chr. breidde het woongebied zich nog westelijker uit, uiteindelijk tot in het Parijse Bekken 
dat rond 5000 v. Chr. werd gekoloniseerd. (afb. 05.03)

316 Voor een uitvoerig en gedetailleerd overzicht van de kennis over de Bandkeramiek kan verwezen worden naar 

Amkreutz 2010; Amkreutz et al. 2012;  De Grooth 2005, 2007; De Grooth & van de Velde 2005; Van de Velde 2008; 

Van Wijk & Van de Velde 2007.  Voor een overzicht van het Vroeg-Neolithicum: Van Gijn & Louwe Kooijmans 2005. 

317 Spatz 1996. 

318 Amkreutz 2013; Amkreutz et al. 2009; De Grooth 2008; Vanmontfort 2008; Verhart 2000, 2012.

319 Over La Hoguete, Limburg en Begeleitkeramik zie: Modderman 1974, 1981, 1987; Brounen 1999a; Brounen et al 

2010a, 2010b; Van de Velde 2010. Vanmontfort et al. 2010.
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Afbeelding 05.01 La Hoguette-aardewerk uit Sweikhuizen (foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).

Afbeelding 05.02 Begeleitkeramik uit Posterholt (Verhart 200, fig. 1.13)
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9000 v Chr.

7000 v Chr.

5000 v Chr.

na 5000 v Chr.

Afbeelding 05.03 Verbreiding neolithische groepen en LBK over Europa (Van Ginkel & Verhart 2009, 50).

De vindplaatsen in Limburg liggen grotendeels op het Graetheideplateau, tussen de Geleenbeek en de 
Maas met als belangrijke vindplaatsen Geleen, Sittard, Stein en Elsloo. Een tweede cluster is te vinden aan 
de westzijde van de Maas, op het Cabergplateau. De vindplaatsen daar zijn een noordelijke uitloper van de 
Haspengouwcluster.  320 (afb. 05.04) 

Tenslotte zijn er enkele nederzettingen uit het dal van de Maas bekend en enkele kleine ten noorden van de 
löss.
Die kolonisten troffen hier een vrijwel onbewoond en dicht bos aan dat gerooid moest worden voor de 
aanleg van akkers en de bouw van huizen. Over het milieu, het nederzettingssysteeem en het landgebruik 
is veel bekend.  321 De ontginningen waren kleinschalig van karakter. Er werden gewassen verbouwd, zoals 
emmer, eenkoorn, gerst, erwten, linzen, peulvruchten en de olierijke zaden lijnzaad en maanzaad. De 
veestapel bestond uit koeien, varkens, schapen en geiten. 
De lengte van de boerderijen varieert van circa 8 tot 35 m met een breedte van 5 en 8 m.  322 

320 Klasberg 2012; Van Wijk & Meurkens 2008.  

321 Bakels 1978; Kalis & Meures-Balke 1997.

322 Van der Velde & van Wijk 2014.
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Afbeelding 05.04 De verspreiding van LBK-vondsten over Limburg (Van Wijk & Van de Velde 2007, fig. 2)

De plattegronden worden in drie typen verdeeld, in een oplopende grootte.  323 De huizen waren vaak in 
kleine aantallen (2-5) gegroepeerd. Vermoedelijk hadden ze een levensduur van ca. 25 jaar. Hoewel 
er op verschillende nederzettingsterreinen greppels zijn aangetroffen, gaat men er van uit dat er geen 
verdedigingswerken waren om het dorp te beschermen. Dat is wel het geval bij enkele dorpen in België, 

323 Modderman 1970. Er zijn echter ook alternatieven zie: Van de Velde 2007. 
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zoals Darion en Waremme.  324 Uit Nederland kennen we een aardwerk, een door een spitsgracht en wallen 
omgeven terrein ontdekt in Beek-Kelmomd waaraan vaak een rituele/sociale functie toegeschreven 
wordt.  325 
De doden werden bijgezet in een grafveld, waar we er twee van kennen in Limburg: Elsloo en Maastricht-
Lanakerveld. De mannen en vrouwen kregen vaak genderspecifieke grafgiften mee.  326 Niet alle mensen 
kregen een graf. 
De Bandkeramiek is goed te herkennen aan de hand van het aardewerk. Er is versierd en onversierd 
aardewerk. Aan de hand van de versiering zijn er verschillende perioden te onderscheiden; twee 
hoofdfasen en diverse sub-fasen.  327 
De grondstof voor de vuurstenen werktuigen was van een goede kwaliteit en veelal herkenbaar als van 
het Rijckholttype, een vuursteensoort uit de Formatie van Lanaye waarvan een winplaats bekend is in 
de Banholtergrubbe.  328 Andere vuursteensoorten waren: Lichtgrijs Belgisch, Rullen en Valkenburg. De 
standaardbewerking van vuursteen was er op gericht klingen te krijgen waar werkkanten door retouche op 
gemaakt konden worden en werktuigen, zoals spitsen, krabbers en sikkelmesjes.
Er werden stenen dissels gebruikt, die deels werden geïmporteerd uit Jistebsko, in het IJzergebergte in 
Bohemen, en van materialen gemaakt die van minder ver afkomstig zijn, zoals basalt uit Lyngsberg bij 
Bonn, kwartsiet uit Horion-Hozémont (ten westen van Luik) en lydiet uit Céroux-Mousty (ten zuiden van 
Brussel).
In de Maas werden geschikte stenen gezocht om als maal- en slijpsteen te dienen. De maalstenen werden 
gebruikt om graan te verwerken en oker fijn te wrijven. De slijpstenen werden voor het aanscherpen van 
dissels gebruikt.  
Materialen van organisch materiaal zijn in onze streken niet bewaard gebleven. Daar zijn wel voorbeelden 
van uit het buitenland. Van de Aldenhovener Platte kennen we houten waterputten waar op de bodem 
diverse werktuigen zijn gevonden. Uit de put van Erkelenz-Kückhoven kwamen een boog, houten 
graafwerktuigen, stelen, een spade, een emmertjes van boombast en resten van touw.  329 

Rond 4900 v. Chr. verdwijnt de LBK uit Limburg. De reden is onbekend, maar over de grens is sprake van 
bewoningscontinuïteit, weliswaar met een duidelijke teruggang. Zowel in België als in Duitsland worden de 
voormalige woongebieden van de LBK, na het vertrek van die cultuur uit Nedeland, nog steeds bevolkt, al 
zijn er wel landschappelijke verschuivingen waar te nemen. 
In Limburg worden sporadisch vondsten van de Rössencultuur, opvolger van de LBK, aangetroffen (4700-
4200 v. Chr.). Met uitzondering van één nederzetting, Maastricht-Randwyck, blijven de vondsten beperkt tot 
losse scherven en Breitkeilen. (afb. 05.05) 

324 Amkreutz 2005; Cahen & Otte 1990.

325 Lohof & Wyns 2009.

326  Meurkens & Van Wijk 2009; Van de Velde 1979, 1997.

327 Modderman 1970; Van der  Velde 2007.

328 Brounen & Peeters 2000/2001.

329 Weiner 2012.
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Afbeelding 05.05 Voorbeeld van Rössenaardewerk uit Wahlitz, Duitsland (Lichardus 1976, Taf. 14)

Vuurstenen werktuigen die aan deze cultuur zijn toe te wijzen, zijn weinig specifiek en tonen veel 
overeenkomsten met de jongere Michelsbergcultuur. In Well-Ayen is onlangs verkoold graan gevonden dat 
gedateerd wordt in deze periode.  330 

330 Of dit graan ter plaatse verbouwd is, staat nog ter discussie. Weliswaar komen graanpollen voor in het 

pollendiagram, maar daarmee geassocieerde akkeronkruiden bevinden zich pas hogerop in het profiel. Er moet 

rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat dit vroege graan is geïmporteerd en pollen vrij zijn gekomen 

bij de verwerking ervan. De lokale verbouw zou dus jonger kunnen zijn dan Rössen. (gegevens ontleend aan 

studiedag De Maasvallei: 15.000 jaar mens en landschap te Baarlo 09.10.2014)
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De boeren van de Rössencultuur woonden in dorpen met grote huizen, waarvan nog geen sporen in 
Limburg zijn teruggevonden. Ze verbouwden grotendeels dezelfde gewassen als de Bandkeramiek, maar 
gerst werd belangrijker en broodtarwe was een nieuwe tarwevariant op het veld. 
Het aardewerk heeft een rijk vormenspectrum met bekers, potten en schalen waarvan veel rijk versierd is. 
Ook onversierd aardewerk komt voor. Vrijwel al het vaatwerk heeft een ronde bodem. Randen vertonen 
vaak kervingen.
Voor de vuurstenen werktuigen wordt vooral vuursteen uit Rullen gebruikt. De basisbewerkingstechniek 
is om klingen te vervaardigen en daarvan worden pijlspitsen, krabbers, sikkelmesjes en boren gemaakt. 
Verder werden de kanten van klingen geretoucheerd om ze te gebruiken voor allerhande snij- en 
schraapwerkzaamheden. 
Van amfiboliet (Acknitolith-Hornblende-Schiefer) gemaakte doorboorde dissels (Breitkeile) werden 
gebruikt voor de bewerking van hout. Ze waren ook een geliefd handelsproduct want ze kennen een grote 
verspreiding over de culturele grenzen van Rössen heen.  331 (afb. 05.06)

Afbeelding 05.06 Verspreiding Breitkeilen (Verhart 2012, fig. 5).

331 Raemaekers et al. 2011; Verhart 2012.
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Nationaal richtinggevend voor het onderzoek zijn verschillende thema’s omschreven en becommentarieerd 
in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).  332 Veel van die thema’s komen echter overeen met 
de thema’s die ook in deze evaluatie aan bod komen. Indien er vanuit de NOaA andere accenten worden 
gelegd dan zullen die steeds per periode worden behandeld. 
Naast de landelijke NOaA zijn voor de evaluatie ook nog de provincialearcheologische aandachtsgebieden 
van belang.  333 Binnen deze waardevolle archeologische gebieden zijn speciaal uitgewerkte 
onderzoekskaders van kracht. Voor deze periode is dat vooral de Graetheide.  334 

Tabel 4 
Overzicht Vroeg-Neolithicum 
Legenda
0 niet van toepassing
+++ veel gegevens
++ wat gegevens
+ weinig gegevens
- geen gegevens
geel kenniswinst 2006-2013
groen  veel kenniswinst 2006-2013

Landschaptype

O
nt

st
aa

n 
la

nd
sc

ha
p

B
ew

on
in

g

B
eg

ra
vi

ng

E
co

no
m

ie

Lo
ca

tie

S
am

en
le

vi
ng

 

R
itu

el
en

La
ng

et
er

m
ijn

pe
rs

pe
ct

ie
f

K
rij

gs
ge

sc
hi

ed
en

is
 

M
at

er
ië

le
 c

ul
tu

ur
Hoogterras/stuwwallen +++ - - - + - - - - +

Maasduinengebied +++ - - - + - - - - +

Peel/Peelrestanten +++ - - - - - - - - -

Beekdalen N-Limburg +++ - - - - - - - - +

Beekdalen M-Limburg +++ - - - - - - - - +

Eiland van Weert ++ - - - - - - - - +

Middenterrassen +++ + - - - - - - - +

Roer/Vlootbeekdal +++ + - + + + - + - +

Maasdal +++ + - + + + - + - ++

Heuvelland +++ +++ + +++ +++ ++ + + + +++

332 Deeben et al. 2006.

333 Zie voor provinciale archeologische aaandachtsgebieden: http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/

Natuurlijk_Cultuur/Provinciale_archeologische_aandachtsgebieden en voor de wetenschappelijke kaders bijlage 1.

334 Van Wijk zonder jaar.
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5.2 Bewoningsgeschiedenis

5.2.1 Hoogterras/stuwwallen

5.2.1.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Het grootste 
deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als belangrijkste boomsoorten. 
Voor consumptie waren de belangrijke diersoorten: oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, 
lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van vroegneolithische bewoningssporen plaatsgevonden 
dat nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van de hoogterrassen/stuwwallen. 

5.2.1.2 Bewoning
Op de hoogterrassen en stuwwallen zijn geen vondsten aangetroffen uit het Vroeg-Neolithicum die 
gerelateerd kunnen worden aan LBK-bewoning. Uit de Rössenperiode zijn enkele Breitkeilen bekend, maar 
deze kunnen niet in verband worden gebracht met bewoning.  335 Wel is er net buiten de provinciegrenzen, 
in Groesbeek, een klein groepje scherven verzameld, samen met wat vuursteen, dat in de Rössenperiode 
gedateerd kan worden.  336 (afb. 5.07) Op de hoogterrassen en stuwwallen zullen vooral mesolithische jagers 
en verzamelaars nog actief zijn geweest. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de bewoning hebben vergroot. 

5.2.1.3 Begraving 
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.1.4 Economie, land- en watergebruik
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.1.5 Locatiekeuze
Op het hoogterras en op de stuwwallen ontbreken nederzettingen uit het Vroeg-Neolithicum.

5.2.1.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.1.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

335 Mooren 1993, 1994; Verhart 2012. 

336 Mooren 1993, 17, afb. 6.
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Afbeelding 05.07 Rössenaardewerk uit Groesbeek en een kling van Rullenvuursteen (Mooren 1994, fig. 6).

5.2.1.8 Langetermijnperspectief
Het stuwwallengebied en hoogterras zijn in het Vroeg-Neolithicum niet geëxploiteerd door boeren van de 
LBK en Rössencultuur. Wel zijn er contacten met deze groepen zichtbaar in de verspreiding van dissels en 
Breitkeilen. Pas in de Michelsbergfase lijkt de neolithisatie te hebben plaatsgevonden. 
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5.2.1.9 Krijgsgeschiedenis
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp in verband 
kunnen worden gebracht.

5.2.1.10 Materiële cultuur
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp te maken 
hebben. Een uitzondering vormen enkele dissels en Breitkeilen die in het gebied gevonden zijn, maar die 
worden in verband gebracht met uitwisseling tussen jagers en verzamelaars en boerengemeenschappen.

5.2.2 Maasduinengebied

5.2.2.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Het grootste deel van Limburg 
was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als belangrijkste boomsoorten. Voor consumptie 
waren de belangrijke diersoorten: oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en 
kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van vroegneolithische bewoningssporen plaatsgevonden 
dat nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het Maasduinengebied. 

5.2.2.2 Bewoning
In het langgerekte Maasduinengebied is een dunne strooiing te zien met vondsten van de LBK en 
artefacten die dateren uit de Rössenperiode. Opgravingen hebben in het verleden hier niet plaatsgevonden.
De LBK is vertegenwoordigd door enkele dissels en van de Ossenberg ten noorden van Venlo zijn enkele 
scherven van Begeleitkeramik bekend.  337 (afb. 05.08) Uit de Rössenperiode dateren enkele Breitkeilen 
en uit het eind van deze fase een klein complex met aardewerk en vuursteen dat als Bischheim is 
gekarakteriseerd uit Ven-Zelderheide.  338 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de bewoning hebben vergroot.  

5.2.2.3 Begraving 
Er zijn in de Maasduinen geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.2.4 Economie, land- en watergebruik
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

337 Brounen & Hauzeur  2010.

338 Verscharen & Mooren 1993. 
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Afbeelding 05.08 Begeleitkeramik van de Ossenberg te Venlo (foto Limburgs Museum, Venlo).

5.2.2.5 Locatiekeuze
De twee vroegneolithische vindplaatsen Ven-Zelderheide en de Ossenberg bevinden zich dicht bij water. 
De eerste vindplaats ligt dicht bij de Niers en de tweede vindplaats (Ossenberg) ligt in de nabijheid van een 
natte depressie de Venkoelen/Zwart Water.
De verspreiding van de dissels en Breitkeilen geven geen uitsluitsel over de locatiekeuze omdat dit meestal 
oude vondsten zijn waarvan de exacte vindplaatsgegevens ontbreken.

5.2.2.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.2.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.2.8 Langetermijnperspectief
Het Maasduinengebied is in het Vroeg-Neolithicum niet geëxploiteerd door boeren van de LBK en 
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Rössencultuur. In andere woorden echte boerenenederzettingen zijn er niet te verwachten. Mogelijk dat aan 
het eind van het Vroeg-Neolithicum het gebied bezocht is door kleine groepen en als voorbeeld van een 
dergelijke bezoek kan de vondstgroep van Ven-Zelderheide dienen. Pas in de Michelsbergfase lijkt in dit 
gebied de neolithisatie te hebben plaatsgevonden.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

5.2.2.9 Krijgsgeschiedenis
Er zijn in de Maasduinen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp in verband kunnen worden 
gebracht.

5.2.2.10  Materiële cultuur
Er zijn in het Maasduinengebied geen nederzettingssporen aangetroffen van de LBK die gegevens 
voor dit onderwerp zouden kunnen opleveren. Een uitzondering vormen enkele lossse vondsten van 
dissels, maar die worden in verband gebracht met uitwisseling tussen jagers en verzamelaars en 
boerengemeenschappen. Mogelijk dat ook de Begeleitkeramik hier een rol in speelde. 
Het Bischheimaardewerk uit Ven-Zelderheide kenmerkt zich door gekerfde randen van wijd openstaande 
potten. (afb. 05.09) Een deel is versierd met spatelindrukken en lijnen. Knobbeloren, met en zonder 
doorboring, zijn op enkele potten aanwezig. Het aardewerkensemble wordt gecompleteerd met een 
fragment van een versierde bakplaat.
De vuurstenen werktuigen omvatten spitsen met halfvlakdekkende retouche, klingkrabbers en sikkelmesjes. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 
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Afbeelding 05.09 Laat-Rossen/Bischheimaardewerk uit Ven-Zelderheide (Verscharen & Mooren 1993, fig. 2).
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5.2.3 Peel en Peelrestanten

5.2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die effecten waren groot in 
de Peel. Het breidde zich laateraal en in hoogte sterk uit en grote delen van wat nu de Peelrestanten zijn 
waren afgedekt met veen.  339  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als belangrijkste 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in de hogere delen van de Peel en de Peelrestanten. Voor 
consumptie waren de belangrijke diersoorten: oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, 
vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van vroegneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van de 
Peel- en de Peelrestanten. 

5.2.3.2 Bewoning
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen vroegneolithische vondsten bekend 

5.2.3.3 Begraving 
Er zijn in de Peel en de Peelsrestanten geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.3.4 Economie, land- en watergebruik
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen vroegneolithische vondsten bekend. 

5.2.3.5 Locatiekeuze
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen vroegneolithische vondsten bekend. 

5.2.3.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.3.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.3.8 Langetermijnperspectief
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen vroegneolithische vondsten bekend. 

5.2.3.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

339 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  
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5.2.3.10 Materiële cultuur
Er zijn geen opgravingen uitgevoerd van vroegneolithische vindplaatsen. De enige vroegneolithische vondst 
is een doorboorde Rössener Breitkeil. 

5.2.4 Beekdalen Noord-Limburg

5.2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit was vooral sterk aan de 
westelijke helft van het beekdalenlandschap, op de overgang naar de Peel.  340  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als belangrijkste 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het beekdalenlandschap.  341 Op de 
overgang van dekzand naar het Maasdal was de vegetatie opener. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van vroegneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van het 
beekdalenlandschap. 

5.2.4.2 Bewoning
Uit het noordelijk beekdalenlandschap zijn geen nederzettingen bekend uit het Vroeg-Neolithicum. Wel 
komen er losse vondsten voor. Uit de periode van de LBK geen, maar het tweede gedeelte van het Vroeg-
Neolithicum is vertegenwoordigd door een enkele Breitkeil.

Kenniswinst
In de evaluatieperiode heeft er geen onderzoek plaatsgevonden van vroegneolithische nederzettingen in de 
beekdalen van Noord-Limburg. 

5.2.4.3 Begraving 
Er zijn in de beekdalen van Noord-Limburg geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.4.4 Economie, land- en watergebruik
Met de spaarzame vondsten uit het Vroeg-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen van de economie 
en het land- en watergebruik. Tijdens het Vroeg-Neolithicum leefden hier nog jagers en verzamelaars. 

5.2.4.5 Locatiekeuze
Er zijn in de beekdalen van Noord-Limburg geen vroegneolithische vondsten bekend die ons kunnen 
informeren over specifiek locatiekeuzes. 

340 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

341 Verhart 2000. 
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5.2.4.6 Gemeenschap/samenleving
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp gemeenschap en samenleving geen nieuwe gegevens 
beschikbaar gekomen. 

5.2.4.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.4.8 Langetermijnperspectief
Het beekdalenlandschap van Noord-Limburg kent tijdens het Vroeg-Neolithicum weinig invloeden van 
boeren uit het zuiden. De traditionele leefwijze van jagen en verzamelen blijft men voortzetten, zelfs tot ver 
in het Midden-Neolithicum.  342

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor 
het langetermijnperspectief.

5.2.4.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.4.10 Materiële cultuur
Er zijn geen opgravingen uitgevoerd van vroegneolithische vindplaatsen. De enige vroegneolithische 
vondsten zijn een doorboorde Rössener Breitkeil en een versierde scherf. 

5.2.5 Beekdalen Midden-Limburg

5.2.5.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit was vooral sterk aan de 
westelijke helft van het beekdalenlandschap, op de overgang naar de Peel.  343  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als belangrijkste 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het beekdalenlandschap.  344 Op de 
overgang van dekzand naar het Maasdal was de vegetatie opener. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 

Kenniswinst:
In de evaluatieperiode zijn de gegevens van een vroegmesolithische nederzettingen gepubliceerd waar 
ook een kleine concentratie vroegneolithisch aardewerk werd gevonden.  345 De vindplaats ligt juist in de 
overgangszone van Maas naar dekzand. 

342 Verhart 2000, 56,  afb. 2.10. 

343 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

344 Verhart 2000. 

345 Bats et al 2010.



153De Vroege Prehistorie

5.2.5.2 Bewoning
Hoewel er geen nederzettingen uit het Vroeg-Neolithicum bekend zijn, is het aantal vondsten uit deze 
periode veel groter. Steeds zijn het echter losse vondsten die ons weinig informatie verschaffen over 
de aard van bewoning of gebruik van het gebied. Er zou sprake kunnen zijn van kleine kampen van die 
eerste boeren uit het zuiden, maar ook dat het artefacten kunnen zijn die zijn uitgewisseld met jagers en 
verzamelaars. 

Afbeelding 05.10 La Hoguettepot uit Ittervoort Damszand (Brounen et al. 2010, fig. 4).
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Uit de periode van de LBK kennen we een tiental dissels  346, La Hoguette-aardewerk  347 (afb. 05.10), 
Begeleitkeramik  348 en Limburg-aardewerk  349. Echt LBK-aardewerk ontbreekt. 
De Rössenperiode is vertegenwoordigd door enkele Breitkeilen en enkele scherven. 

Kenniswinst
De vondst van een kleine concentratie scherven tijdens een opgraving van een vroegmesolithische 
vindplaats bij Haelen heeft voor het eerst gecontroleerde contextuele informatie opgeleverd. Vrijwel alle 
andere vondsten zijn los en bij toeval gedaan. 
 
5.2.5.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.5.4 Economie, land- en watergebruik
Met de spaarzame vondsten uit het Vroeg-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen van de economie 
en het land- en watergebruik. 

5.2.5.5 Locatiekeuze
Met de spaarzame vondsten uit het Vroeg-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen van de 
locatiekeuze. Wel liggen de vindplaatsen Haelen en Ittervoort-Damszand dicht bij water. 

5.2.5.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.5.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.5.8 Langetermijnperspectief
In het in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg zijn meer vondsten uit het Vroeg-Neolithicum 
bekend. Toch lijkt ook hier de neolithisering zich vooral in de Michelsbergfase voltrokken te hebben. 

5.2.5.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.5.10 Materiële cultuur
De vondst van La Hoguette-aardewerk, samen met Begeleitkeramik, bij Ittervoort-Damszand maken 
duidelijk dat dit materiaal goed herkenbaar is en duidelijk kan worden onderscheiden. Voor details kan naar 
de beschrijvingen verwezen worden.  350 
Een vergelijkbare groep scherven Begeleitkeramik is afkomstig van Haelen-Broekweg.  351 (afb. 05.11) Alle 
scherven lijken van één pot afkomstig te zijn. Met dit materiaal is vuursteen geassocieerd dat ook aan La 
Hoguette is toegeschreven.  352 Dit is afgeleid uit de verspreiding van het vuursteen, het voorkomen van 

346 Aarts et al. 2013.

347 Ittervoort (Brounen et al 2010a).

348 Haelen-Broekweg (Bats et al 2010).

349 Kesseleik-Keuperheide (Modderman & Deckers 1984).

350 Vanmontfort et al. 2010. 

351 Bats et al. 2010.

352 De Grooth 2007.



155De Vroege Prehistorie

LBK-achtige spitsen en de specifieke bewerking van het vuursteen in de ”style Montbani”. De vuurstenen 
klingen liggen inderdaad in de nabijheid van de scherven, maar de spitsen liggen verder weg.  353 Die LBK-
achtige spitsen zijn ook aangetroffen in de laatmesolithische concentratie van Merselo.  354 

Afbeelding 05.11 Begeleitkeramik van Haelen-Broekweg (Bats et al. 2010).

353 Bats et al 2010, 103, afb. 75-76. 

354 Verhart 2000, 111, afb. 2.54: 20-21. 
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Ook de klingen in Montbani-stijl met en zonder retouche zijn hier gevonden en worden als importen 
beschouwd, maar gefabriceerd in een mesolithische context.  355 De vondsten uit Merselo worden als 
laatmesolithisch opgevat, zonder enige connectie met La Hoguette. Dit kan ook het geval zijn met het 
vuursteen van Haelen-Broekweg. 

Kenniswinst
De systematische beschrijving van al het bekende vroegneolithische aardewerk buiten de löss geeft een 
overzicht wat er is, wat de kenmerken zijn en biedt de mogelijkheid voor anderen dit aardewerk makkelijker 
te herkennen. 
Het aantal vondsten uit het Vroeg-Neolithicum is toegenomen, maar de veronderstelde aanwezigheid van 
La Hoguette-vuursteen kan worden betwijfeld. 

5.2.6 Eiland van Weert

5.2.6.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het Eiland van Weert kenmerkt zich landschappelijk door zijn hogere ligging en wordt afgedekt door 
dekzanden en een middeleeuws esdek. Het feitelijke eiland is kleiner dan het onderzoeksgebied en 
wordt omringd door laaggelegen, natte, gronden die zeer aantrekkelijke gebieden waren voor jagers en 
verzamelaars. 
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit zal in sterke mate hebben 
opgetreden rondom het eiland van Weert.  356  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als belangrijkste 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het eiland. Op de overgang van 
dekzand naar de natte zones was de vegetatie opener en gevarieerder. 
Veenwinning, egalisatie, ontwatering en bouwactiviteiten hebben grote delen van het landschap verstoord. 
Ook zijn grote delen afgedekt door plaggendekken en sub-recente sedimentaire zandverstuivingen - zoals 
ten westen van Weert - die de ontdekking van steentijdvindplaatsen niet bevorderen. Erosie zorgt juist wel 
voor de ontdekking van vindplaatsen. 
In het landschap op en rond het Eiland van Weert waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: 
oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere 
pelsdieren en diverse vogels. 

Kenniswinst:
In de evaluatieperiode zijn er geen opgravingen van vroegneolithische nederzettingen uitgevoerd. Onze 
kennis van het ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap in het Vroeg-Neolithicum is dan ook niet 
toegenomen. 

5.2.6.2 Bewoning
Er zijn nauwelijks vondsten bekend uit het Vroeg-Neolithicum. Uit de Rössenperiode dateert een Breitkeil.

355 Verhart 2000, afb. 2.55, 2.58. 

356 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  
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5.2.6.3 Begraving
Er zijn in en rond het Eiland van Weert geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.6.4 Economie, land- en watergebruik
Met de spaarzame vondsten uit het Vroeg-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen van de economie 
en het land- en watergebruik. 

5.2.6.5 Locatiekeuze
Met de spaarzame vondsten uit het Vroeg-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen over de 
locatiekeuze. 

5.2.6.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens beschikbaar.

5.2.6.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.6.8 Langetermijnperspectief
Er zijn zeer weinig vondsten bekend die dateren uit het Vroeg-Neolithicum. Ook in dit gebied lijkt de 
neolithisering zich vooral in de Michelsbergfase voltrokken te hebben. 

5.2.6.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.6.10 Materiële cultuur
Met de spaarzame vondsten uit het Vroeg-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen over de materiële 
cultuur op het Eiland van Weert. 

5.2.7 Middenterrassen

5.2.7.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die vernatting speelde een 
grote rol aan de oostzijde van het middenterras, op de grens van het hoogterras. De continue kwel zorgde 
voor een moerassig landschap en blijkbaar een niet erg aantrekkelijk gebied in het Vroeg-Neolithicum en 
latere perioden.  357

De hogere delen van het middenterras waren bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als 
belangrijkste boomsoorten. Het middenterras wordt doorsneden door diverse kleine rivieren en beken. Aan 
de zuidzijde bevinden zich lössafzettingen.
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 

357 Verhart 2014.
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Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
die nieuw licht werpen op het ontstaan en de ontwikkeling van het (cultuur)landschap. 

5.2.7.2 Bewoning
Over het hele gebied worden vroegneolithische vondsten aangetroffen met in zuidelijke richting - naar het 
lössgebied toe waar boeren van de Bandkeramiek zich hadden gevestigd - een toenemend aantal. Die 
vondsten nemen niet alleen in aantal toe, maar ook in combinaties (aardewerk, pijlspitsen en dissels), 
dat er geen sprake meer is van lastig te interpreteren losse artefacten, maar dat hier mogelijke kleine 
kampementen lagen. In het noordelijke deel, ten noorden van de Roer, komen LBK-dissels voor.  358 
Aardewerk ontbreekt. In het zuidelijk deel is dit anders. In de omgeving van Echt is een aantal vindplaatsen 
aangetroffen waar zowel dissels, pijlspitsen en aardewerk samen voorkomen.  359 Daarnaast zijn er enkele 
tientallen losse dissels, pijlspitsen en vondsten van LBK- en Limburgaardewerk uit dit zuidelijke gebied 
bekend. Ook komt Begeleitkeramik voor.
De tweede fase van het Vroeg-Neolithicum is vertegenwoordigd door losse vondsten van Breitkeilen in het 
noordelijke deel. Ook daar ontbreken sporen van aardewerk momenteel. 
In het zuidelijk deel komt aardewerk wel voor, maar zeer sporadisch. Breitkeilen zijn hier relatief talrijk. 

Kenniswinst
Er hebben in de evaluatieperiode geen opgravingen plaatsgevonden die meer informatie hebben 
opgeleverd over de bewoning in het Vroeg-Neolithicum op het middenterras. Dat is wel het geval met de 
analyse van oppervlaktevondsten en de inventarisatie van amateurcollecties.  360 

5.2.7.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.7.4 Economie, land- en watergebruik
De verspreide vondsten uit het Vroeg-Neolithicum geven weinig uitsluitsel over economie, land- en 
watergebruik. Het is de vraag of veel van deze vondsten zijn achtergelaten door vroegneolithische 
boeren zelf of dat het om geruild, uitgewisseld of zelfs geroofd materiaal gaat dat een rol speelde in de 
mesolithische samenleving. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn met de vondsten die in de omgeving 
van Beesel zijn aangetroffen.· 
Van een ander karakter zijn de kleine concentraties met aardewerk, dissels en pijlspitsen in de omgeving 
van Echt. Deze zouden toch meer op bewoningsactiviteit kunnen wijzen, of op kampementen van 
mesolithische jagers en verzamelaars die in direct en langdurige contact staan met de neolithische boeren 
in het zuiden. De eerste optie is het meest waarschijnlijk en die zal uitgebreider aan de orde komen in de 
behandeling van de bewoning in het Roerdal (paragraaf 05.b.08.04)

Kenniswinst:
Er hebben in de evaluatieperiode geen opgravingen plaatsgevonden die meer informatie hebben 
opgeleverd over de bewoning in het Vroeg-Neolithicum op het middenterras. Dat is wel het geval met de 
analyse van oppervlaktevondsten en de inventarisatie van amateurcollecties. 

358 Verhart 2000.

359 Enkele vindplaatsen bevinden zich in de collectie van L. Keuren, recetelijk verworven door het Limburgs Museum. 

Daarnaast zijn er nog enkele vindplaatsen uit de literatuur bekend (Montfort I en II). Zie Newell 1970.  Deze zijn 

echter door A. Wouters ontdekt en bijeen gebracht. Hier is voorzichtigheid bij gebaat. 

360 Aarts et al. 2013, 2014; Verhart 2014. 
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5.2.7.5 Locatiekeuze
De losse vondsten uit het Vroeg-Neolithicum leveren geen informatie op over specifieke locatiekeuzes. De 
meeste vondsten lijken in een mesolithische context een rol te hebben gespeeld.  
Van en andere orde zijn de kleine concentraties met aardewerk, dissels en pijlspitsen. Deze bevinden 
zich vrijwel allemaal in het (voormalige) dal van de Roer en zullen uitgebreider aan de orde komen in de 
behandeling van locatiekeuze in het Roerdal (paragraaf 05.b.08.05) 

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze nieuwe gegevens beschikbaar gekomen, zie 
daarvoor paragraaf 05.b.08.05.

5.2.7.6 Gemeenschap/samenleving
De vroegneolithische vondsten in het noordelijke deel van het gebied van de middenterrassen suggereert 
dat er contacten waren tussen jagers en verzamelaars en boeren in het zuiden en zuidoosten. Slechts een 
klein aantal vindplaatsen wijst mogelijk op de aanwezigheid van boeren zelf in het gebied en daarbij moet 
gedacht worden aan kleine kampen van veehoeders.  361 

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze weinig nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen. Wel is er door de studie van Amkreutz een overzicht van belangrijke vindplaatsen beschikbaar 
gekomen, inclusief een contextuele inhoudelijke interpretatie.  362 

5.2.7.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.7.8 Langetermijnperspectief
De mesolithische samenleving maakt een transitieproces door van een levenswijze gedomineerd door jagen 
en verzamelen naar een boereneconomie. Dit proces verloopt langzaam en lijkt op grond van de vondsten 
op het middenterras zijn beslag te krijgen in de Michelsbergperiode. De nieuwe gegevens die echter uit het 
Maasdal beschikbaar zijn gekomen wijzen erop dat dit proces al eerder is begonnen en zelfs zijn beslag 
kan hebben gehad aan het eind van de Rössenperiode.  363

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
op het middenterras die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor het langetermijnperspectief. Dat is wel 
het geval in het Maasdal en deze hebben repercussies op ons beeld wat zich heeeft afgespeeld op het 
middenterras.

5.2.7.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.7.10 Materiële cultuur
Er zijn geen opgravingen uitgevoerd van vroegneolithische vindplaatsen. De vroegneolithische vondsten 
omvatten versierd en onversierd LBK-aardewerk, dissels en pijlspitsen. Uit de Rössenfase zijn Breitkeilen 

361 Amkreutz 2013; Verhart 2000. 

362 Amkreutz 2013. 

363 Zie hoofdstuk 05.b.09 Maasdal
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bekend en enkele scherven. De Breitkeilen zijn geen “afdankertjes” getuige het bijna 33 cm lange 
exemplaar dat in Echt werd aangetroffen.  364 (afb. 05.12) 

Afbeelding 05.12 Breitkeil uit Koningsbosch (foto Limburgs Museum, Venlo).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
op het middenterras die nieuwe inzichten hebben opgeleverd voor de materiële cultuur. Wel is er door de 
inventarisatie van de collectie Keuren veel nieuw vroegneolithisch materiaal ter kennis van archeologen 
gekomen.  365 

5.2.8 Roer- en Vlootbeekdal

5.2.8.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Vroeg-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 

364 Aarts et al 2013, 210, Afb. 11. 

365 De inventarisatie is uitgevoerd door het Limburgs Museum waar deze collectie ook in de museumverzameling  is 

opgenomen.
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Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die vernatting speelde een 
grote rol in het Vlootbeekdal, in oude Roermeanders en in oude uitblazingsgebieden zoals het Putbroek.
De hogere delen van het Roer- en Vlootbeekdal waren bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep 
als belangrijkste boomsoorten. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
die nieuwe informatie hebben opgeleverd over het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap. 

5.2.8.2 Bewoning
De Roerstreek is zeer rijk aan vondsten uit het Vroeg-Neolithicum. Met uitzondering van een vindplaats 
in het zuiden van het gebied, gaat het telkens om losse vondsten. Voor de LBK-fase zijn dat aardewerk, 
dissels  en pijlspitsen. Soms komen ze in combinatie voor zoals aardewerk en pijlspitsen of is een 
vindplaats waar een lydietdissel is bewerkt en een kleine hoeveelheid bewerkingsmateriaal is aangetroffen. 
(afb. 05.13) 

Afbeelding 05.13 Halffabricaat LBK-dissel van lydiet met aanpassende afslag uit St. Odiliënberg 
(foto Huub Schmitz).

Over de aard van de losse vondsten is niet veel te zeggen. Ze kunnen een rol spelen in kampementen 
van mesolithische jagers en verzamelaars of zijn het topje van de ijsberg, waar bij de ijsberg gedacht 
moet worden aan een klein kampje van LBK-veehoeders. Die laatste interpretatie is gebaseerd op de het 
model van Bakels dat er in het lössgebied een tekort zou zijn aan weidegrond.  366 Een tweede argument 
voor die veronderstelling zijn de resultaten van de opgraving van een kleine nederzetting zonder sporen 
van gebouwen aan de zuidelijke rand van het Vlootbeekdal, bij Echt-Annendaal.  367 Als interpretatie is naar 

366 Bakels 1978. 

367 Brounen 1985, 1986.
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voren gebracht dat dit kamp kort is gebruikt, niet alleen door LBK-boeren, maar ook in de Rössenperiode 
met een vergelijkbaar vondstpatroon. 
In die Rössenperiode worden Breitkeilen en scherven aangetroffen in het dal van de Roer en Vlootbeek. 
Vooral de laatste categorie in een groter aantal dan de hiervoor besproken landschappen. Met uitzondering 
van de vindplaats Echt-Annendaal gaat het steeds om losse vondsten. 
  
Kenniswinst
Hoewel er geen opgravingen zijn uitgevoerd van vroegneolithische vindplaatsen, heeft de inventarisatie, 
studie en analyse van oppervlaktevindplaatsen bijgedragen een grotere kennis van het vroegneolithische 
bewoningspatroon in het Roer- en Vlootbeekdal.  368 

5.2.8.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.8.4 Economie, land- en watergebruik
In de Roertreek bevinden zich enkele kleine concentraties met LBK-materiaal die als de restanten 
van kampementen van veehouders worden geïnterpreteerd. Mogelijk hebben deze boeren nog andere 
activiteiten ontplooid, maar die zijn niet als zodanig herkenbaar. 
De kampementen liggen alle in het dal van de Roer en van de Vlootbeek. (afb. 05.14) Ook die van het 
middenterras, meer naar het zuiden, kunnen er bij gerekend worden. Door het model van Bakels waarbij 
zij een tekort aan weidegrond veronderstelt voor de LBK-boeren op het Graetheideplateau, is het een 
aannemelijke veronderstelling deze kampementen daarmee in relatie te brengen. Echter, in de volgende 
fase van het Vroeg-Neolithicum (Rössen) vinden we een vergelijkbaar patroon van vindplaatsen in de 
Roerstreek. Aangezien er geen bewoning van de Rössencultuur op het Graetheideplateau aanwezig 
is, kan die koppeling niet gemaakt worden. Het is waarschijnlijk de veehoederskampen van het Roer- 
en Vlootbeekdal te verbinden zijn met LBK- en Rössengroepen die wonen op de lössgronden meer 
stroomopwaarts op de Aldenhovener Platte ten noorden van Aken. De boeren van de Graetheide zouden 
hun vee eveneens in de Roerstreek kunnen hebben geweid of elders. In dat laatste geval kan gedacht 
worden aan de directe noordzijde van hun woongebied, maar ook in het dal van de Maas of in de beekdalen 
aan de overkant van de Graetheide, in de Belgische Kempen. 
De contacten met jagers en verzamelaars in het Roer- en Vlootbeekdal kan tot uitruil van groepseigen 
producten hebben geleid. Op grond van etnografische informatie bijvoorbeeld bosproducten tegenover 
agrarische producten en objecten.  369 Veel was van organische aard en is in de bodem niet bewaard 
gebleven.

Kenniswinst
Hoewel er geen opgravingen zijn uitgevoerd van vroegneolithische vindplaatsen, heeft de analyse en 
intepretatie van oudere gegevens tot nieuwe inzichten geleid met betrekking tot de economie en het land- 
en watergebruik.  370

368 Die resultaten zijn gepresenteerd op het LBK-congres in Maastrischt/Sittard in november 2014. 

369 Verhart 2000, 36-42.

370 Zie bijvoorbeeld Amkreutz 2010; Van Wijk & van de Velde 2007. 
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5 km0

LBK settlement
LBK pottery
adze
LBK arrow-head
loess

Afbeelding 05.14 Verspreiding van LBK-vondsten in de Roerstreek (tekening Leo Verhart/Olav Odé).

5.2.8.5 Locatiekeuze
De als veehoederkampementen geïnterpreteerde vindplaatsen liggen op de wat hogere delen van het Roer- 
en Vlootbeekdal. In het westen vooral op het Leropper- en Linnerveld; in het zuidoosten op de helling van 
het hoogterras.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
die nieuwe inzichten hebben opgeleverd over specifieke locatiekeuzes. 
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5.2.8.6  Gemeenschap/samenleving
De losse vroegneolithische vondsten zeggen niet zoveel over de samenleving in de Roerstreek. Mensen of 
groepen kunnen rondgetrokken hebben, maar veel kan ook in een mesolithische context zijn gebruikt. Iets 
meer valt er te zeggen over de kleine veehoederskampjes. Mocht die interpretatie inderdaad juist zijn dan 
zegt het iets meer over groepen die meer zuidelijk en zuidoostelijk leven. Vanuit de etnografie is bekend 
dat transhumance een activiteit is waarin vooral jongens, jongemannen en jonge gehuwde stellen zijn 
betrokken. Het is dus waarschijnlijk dat maar een klein deel van de boerensamenleving in de Roerstreek 
heeft rondgetrokken. Dat betekent ook dat de hier aanwezige jagers en verzamelaars in contact konden 
komen met die boeren, maar met een beperkt aspect van die samenleving geconfronteerd werden.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegmesolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

5.2.8.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.8.8 Langetermijnperspectief
In het Roer- en Vlootbeekdal hebben in het Vroeg-Neolithicum kleine groepen boeren rondgetrokken. Er 
zijn geen aanwijzingen dat de hier aanwezige jagers en verzamelaars al snel over gingen op de nieuwe 
boerenlevenswijze. Het zou nog enige honderden jaren duren voordat dit het geval was. Wel lijkt sprake te 
zijn van een geleidelijke transformatieproces dat in de Michelsbergfase uitkristalliseerde in een (volledig) 
neolithische samenleving. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen opgraving plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

5.2.8.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

5.2.8.10 Materiële cultuur
De voorwerpen die van de LBK en Rössen in de Roerstreek voorkomen, zijn maar een klein gedeelte 
dat we van hun materiële cultuur kennen. In belangrijke mate heeft dat met herkenbaarheid te maken. 
Algemene gebruikte objecten van hun materiële cultuur, de niet-diagnostische artefacten, zijn niet als 
zodanig te onderscheiden. Dat toont ook het onderzoek van een nederzettingsterrein zoals Echt-Annendaal 
(HVR-183) aan.  371 
Voor de LBK zijn als herkenbare artefacten aardewerk en dissels aan te wijzen. Pijlspitsen komen ook voor, 
maar de exemplaren met holle basis en ventrale vlakke retouche komen ook in mesolithische context voor 
en zijn dus niet aan een specifieke cultuur toe te schrijven. 
Van het aardewerk komt de versierde en onversierde variant voor. Van de dissels zijn hoge en vlakke 
exemplaren bekend en alle steensoorten zijn vertegenwoordigd: amfiboliet, basalt, lydiet en kwartsiet. 
Een belangrijke vondst is gedaan op het Leropperveld. Daar is in de loop der jaren ene kleine hoeveelheid 
disselproductieafval van het verder bewerken van een halffabricaat of het herstellen van een gebroken 
exemplaar aangetroffen. Het afval is van lydiet afkomstig uit Céroux-Mousty.
De Rössencultuur is vertegenwoordigd door versierd aardewerk waarbij bekers, potten en schalen 

371 Brounen 1985, 1986.
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onderscheiden kunnen worden. De overige vondsten worden gevormd door Breitkeilen waarvan er een 
tiental bekend zijn. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar vroegneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

5.2.9 Maasdal 

5.2.9.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De huidige landschappelijke eenheid Maasdal is een relatief smalle strook dalvlakte die is ontstaan vanaf 
het Holoceen. Het is de diepere insnijding van de rivier in een oudere ondergrond/matrix van de Maas 
zelf. De verschillende stadia van de dalvorming zijn het resultaat van een dynamisch proces waarin 
sedimentatie en erosie elkaar telkenmale opvolgen. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met 
de terrassenkruising, het kantelpunt in de rivier waarbij in de benedenloop vooral sedimentatie plaatsvindt 
en in de bovenloop erosie dominant is.  372 Dat betekent dat vindplaatsen intact in de ondergrond aanwezig 
kunnen zijn, geïsoleerde vondsten zich in situ bevinden of alles is geërodeerd of verspoeld. De bewoning 
concentreert zich vooral op de randen van het dal, op de overgang naar hogere gronden. De laatste jaren 
zijn echter meer vindplaatsen uit het dal zelf aan het licht gekomen.
De variatie en dynamiek binnen het dal is bij de gebieden waar sedimentatie optreedt enorm groot. 
Veenvorming en kleiige afzettingen wijzen op relatieve rustfases waarin vindplaatsen ingebed kunnen 
raken. Veel dynamischer is het proces van kronkelwaardvorming waarin ruggen ontstaan en lager gelegen 
delen waarin sedimentatie plaatsvond. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 
Daarnaast kon er gevist worden. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode is er belangrijke winst geboekt in de kennis van het ontstaan van het 
landschap in het Maasdal. In belangrijke mate loopt dit parallel met de activiteiten in het kader van de 
hoogwaterbescherming in de Zand- en Grensmaas.  373 Voor overzichten en deelstudies kan naar de 
literatuur verwezen worden. 

5.2.9.2 Bewoning
Tot voor kort was het Maasdal zelf vrijwel vondstloos. Incidenteel waren er uit de ondergrond voorwerpen 
uit het Vroeg-Neolithicum opgebaggerd. Dat had te maken met de op uitgebreide schaal uitgevoerde zand- 
en grindwinning. Zo kwam er bij Asselt een onversierd grofwandig potje boven water  374, werden er enkele 
LBK-scherven en een fragment van een Limburgpot opgebaggerd uit het Lateraalkanaal bij Horn  375, enkele 
scherven bij Heel waren bijvangst bij de winning van zand en grind  376 en ook enkele Breitkeilen zagen zo 
het daglicht.  377 Dergelijke vondsten werden opgevat als offer of verloren bij het varen op de rivier. Dat in 

372 Berendsen 1998, 126-129.

373 Zie voor de Zandmaas o.a. Müller & Opbroek 2012; Verhoeven & Schutte 2004;  Zuidhoff & Bos 2011; Zuidhoff et 

al. 2012. Voor de Grensmaas als overzicht: Anoniem 1998.

374 Luys 1990.

375 Bloemers 1971-1972; Modderman 1981. 

376 Bakels 1982, 31.

377 Verhart 2012. 
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het Maasdal ook nederzettingen konden liggen, werd onwaarschijnlijk geacht. 
In 1995 werd ontdekt dat in het zuidelijke deel van het dal van de Maas, eerst bij Itteren en daarna bij 
Nattenhoven, nederzettingen van de Bandkeramiek lagen.  378 (afb. 05.15) Ze liggen op de hoogste delen van 
smalle terrassen (terras van Geistingen) in het diepere deel van de Maas. Later werd een derde vindplaats 
ontdekt bij Eijsden.  379 

Afbeelding 05.15 LBK-vuursteen van de vindplaats Itteren (Amkreutz 2004, fig. 2.12).

378 Amkreutz 2004.

379 Amkreutz 2004, 50-5; Warrimont & Schins 2013. 
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Over een relatief groot gebied werden bij de eerste twee vindplaatsen aan het oppervlak artefacten 
opgeraapt tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van hogere en steviger kades voor de 
hoogwaterbescherming. Na een proefonderzoek op het terrein in Itteren in 2004 kon vastgesteld worden 
dat op die lage vindplaatsen kuilen met afvalmateriaal aanwezig waren, maar dat sporen van gebouwen 
in de zin van grondverkleuringen momenteel nog ontbreken. Uit de kuilen kwam verbrand huttenleem te 
voorschijn, een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van gebouwen, maar of dat boerderijen zijn 
geweest kan nog niet vastgesteld worden. Het vondstmateriaal omvat overigens wel het totale spectrum 
aan nederzettingsmateriaal: aardewerk, vuursteen, dissels en maalstenen.  380 
In het noordelijke deel van het Maasdal ontbreken vondsten van de Bandkeramiek, behoudens een enkele 
dissel en het al eerder genoemde aardewerk. 
De volgende periode van het Vroeg-Neolithicum laat een omslag zien. Zowel in het zuidelijke deel van het 
Maasdal als in het noordelijke deel zijn vindplaatsen bekend uit de Rössenperiode, maar het zijn er maar 
enkele.
De vindplaatsen in het zuiden zijn al langer bekend. Het zijn er niet veel. Er zijn enkele losse 
scherfvondsten en Breitkeilen bekend.  381 Van groter belang is de nederzetting Maaastricht-Randwyck, 
gelegen op het terras van Geistingen.  382 Het is de enige Rössennederzetting die uit Limburg bekend is.  383 
(afb. 05.16) 

Afbeelding 05.16 Rössenaardewerk uit Maastricht-Randwyck (Olde Rengerink 1990, fig. 5).

380 Amkreutz 2004.

381 Verhart 2012; Wijns & Gerrits 2007.

382 Louwe Kooijmans 1988; Oude Rengerink zonder jaar.  

383 Bij Eijsden zou op het Poelveld ook een Rössenscherf zijn gevonden (Wyns & Gerrets 2007), maar die lijkt eerder 

in de Late Bronstijd geplaatst te moeten worden. 
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Tot voor kort ontbraken aanwijzingen voor nederzettingen in het noorden, maar in het lopende onderzoek 
te Well-Ayen is aardewerk gevonden dat als Laat-Rössen/Bischheim kan worden geduid. Van nog groter 
belang was de vondst van verkoold graan dat een C14-ouderdom heeft van 4300-4200 v. Chr.  384 Het is de 
oudste en een van de belangrijkste aanwijzingen die we hebben voor het transformatieproces van jagen en 
verzamelen naar een boerenbestaan in het gebied buiten de löss. 

Kenniswinst
Tijdens de evaluatieperiode is voor het eerst onderzoek in het noordelijke deel van het Maasdal uitgevoerd. 
Dit onderzoek loopt nog steeds door. Over de eerste verkennende fase is reeds gerapporteerd en over de 
opgravingen in een van de eerste werkvakken.  385 Belangrijk is dat op de ruggen van kronkelwaarden kleine 
kampementen uit het Mesolithicum en uit verschillende fasen van het Neolithicum bewaard zijn gebleven. 
Bijzonder is dat deze vindplaatsen ook stratigrafische van elkaar gescheiden kunnen worden. 

5.2.9.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

5.2.9.4 Economie, land- en watergebruik
De losse LBK-vondsten in het Maasdal zouden verbonden kunnen worden met uitwisseling tussen boeren 
en jagers en verzamelaars of de neerslag zijn van kleine expedities door boeren in dit gebied.
Van een andere orde zijn de nederzettingen bij Eijsden, Itteren en Nattenhoven. Die laatste twee zijn 
gepubliceerd.  386 De vondsten wijzen op een traditioneel agrarisch karakter van de vindplaatsen met 
aardewerk, dissels, het normale nederzettingsspectrum van vuurstenen werktuigen, maalstenen etc. 
In ieder geval Itteren kan in de Late LBK (IId) gedateerd worden. Omdat in de Late Bandkeramiek een 
crisis verondersteld wordt, is het mogelijk deze nederzettingen als een reactie daarop te zien. Nieuwe 
kansen worden gezocht in een tot dus ver niet voor agrarische activiteiten gebruikt gebied. Mogelijk 
dat veeteelt een belangrijker component in de voedselvoorziening werd. De nederzettingen in het 
Maasdal zijn vermoedelijk te koppelen aan Belgische LBK-groepen. Een zeer groot component van het 
vuursteen is afkomstig uit de omgeving van Luik. Deze lichtgrijze Belgische vuursteen is vrij zeldzaam bij 
bandkeramische nederzettingen op de Graetheide. 

De Rössennederzetting van Maastricht-Randwyck is lastig in te passen in de economie van deze 
vroegneolithische gemeenschap. We kennen geen tegenhangers, noch in het Maasdal zelf, noch op de 
hogere delen van Zuid-Limburg. De dichtstbijzijnde nederzettingen liggen op de Aldenhovener Platte in 
een geheel andere landschappelijke setting. Het gaat daar om echte dorpen met grote lange huizen. Van 
dat vinden we niets terug bij Randwyck. Behalve wat kuilen zijn er in Randwyck geen sporen van huizen 
teruggevonden, zelfs geen paalgaten. Toch moeten we hier wel degelijk met een behoorlijke nederzetting 
rekening houden. Het oppervlak waarover de vondsten en de kuilen liggen omvat een terrein van minimaal 
100 bij 50 meter.  387 Een tweede argument zijn de vondsten. Het aardewerk vertoont een grote variatie 
aan vormen uitgevoerd met en zonder versiering. Daarnaast komen sikkelmesjes, maal- en slijpstenen en 
verkoold graan voor. Een belangrijke aanwijzing voor een meer dan tijdelijke bewoning is de vondst van 
een stuk steen met een zaagsnede, vermoedelijk het beginstadium van de productie van een Breitkeil.  388

384 Kimenai, P. & J.R. Mooren, 2014.

385 Ter Wal & Tebbens 2012.

386 Amkreutz 2004. 

387 Oude Rengerink zonder jaar, overzichtskaart opgravingsvlak.

388 Louwe Kooijmans 1988, 391, afb. 36.
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In het nog lopende veldonderzoek in Well-Aijen zijn recentelijk de resultaten van werkvak 2 bekend 
geworden.  389 Op de kronkelwaardruggen is een groot aantal vindplaatsen uit het Mesolithcum en 
Neolithicum ontdekt. (afb. 05.17) 

Afbeelding 05.17 Overzicht Well-Aijen met kronkelwaard en verschillende vindplaatsen 
(Kimenai & Mooren 2014, fig. 2.3).

389 Kimenai & Mooren 2014.
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Ze lagen vrijwel aan het water van de Maas. Ondanks het dynamische karakter van de ondergrond met veel 
sedimentatie lijken de oorspronkelijke woonplaatsen toch herhaaldelijk te zijn gebruikt en dat over een lang 
tijdstraject. 
De vroegneolithische sporen zijn bekend uit werkvak 2-Noord, vindplaats 30.  390 Het gaat om wat kuilen 
en paalsporen. Aanwijzingen voor huizen ontbreken. Daarnaast is er wat vuursteen, aardewerk en zijn er 
maalstenen gevonden. Het aardewerk is lastig te duiden. Van groot belang is echter de vondst van verkoold 
graan dat een C14-datering opleverde die uitkomt op 4300-4200 v. Chr. Dat zou overeenkomen met Laat-
Rössen/Bischheim. 

Kenniswinst
Het onderzoek in de hoogwaterbeschermingsgebieden in het noordelijke deel van het Maasdal heeft onze 
kennis van het Vroeg-Neolithicum sterk vergroot. Ten eerste blijken ze te liggen in een gebied waar ze niet 
werden verwacht. Hoewel het karakter van de nederzetting lastig is vast te stellen, wijst de aanwezigheid 
van verkoold graan op agrarische activiteiten. Dit zijn de vroegste die bekend zijn na de Bandkeramiek 
in Limburg en maken duidelijk dat al aan het eind van de Rössenfase het transformatieproces naar een 
agrarische samenleving in gang is gezet. Dus eerder dan voorheen werd gedacht.

5.2.9.5 Locatiekeuze
De lagere delen van het Maasdal, de iets hoger gelegen terrasrestanten en kronkelwaarden, blijken 
voldoende mogelijkheden te bieden voor boeren, van zowel de LBK als de Rössencultuur, om zich daar te 
vestigen. De nederzettingen zijn weliswaar niet zo groot als die we kennen van de löss, maar toch lijkt het 
gebied voldoende mogelijkheden te bieden om aan de kost te komen. De wateroverlast zal minder groot 
zijn geweest dan wij nu zouden inschatten. 

Kenniswinst
Het onderzoek in de hoogwaterbeschermingsgebieden heeft onze kennis van het Vroeg-Neolithicum sterk 
vergroot. Vindplaatsen in het noordelijke Maasdal zelf kenden we tot voor kort niet. Nu zijn ze er wel en 
blijkt men zeer actief te zijn geweest in een dynamisch milieu. Daardoor is het ook duidelijk dat activiteiten 
die hebben plaatsgevonden op veel meer erosiegevoelige locaties, zullen zijn verdwenen. De komende 
jaren zal in het nog steeds lopende onderzoek (ook in andere gebieden zoals Ooijen-Wanssum) nieuwe 
inzichten naar voren komen over locatiekeuzen in de diepere delen van het Maasdal. 

5.2.9.6 Gemeenschap/samenleving
Voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving zijn de gegevens van de in dat verband toch 
gering aantal opgravingen en andere onderzoeken eigenlijk ontoereikend. Toch kunnen met wat slagen om 
de arm enkele voorzetten worden gedaan. 
Voor de LBK lijkt de crisis aan het eind van de bewoning op zowel het Graetheide Plateau, de 
Aldenhovener Platte als in de Haspengouw groepen te inspireren andere oplossingen te zoeken voor de 
voedselvoorziening. Hoewel de vindplaatsen Itteren en Nattenhoven gekoppeld kunnen worden aan een 
Maastricht/Belgisch achterland, is het te verwachten dat de bandkeramiekers van de Graetheide ook in 
het Maasdal actief waren. Het zijn dan echter kleine groepen geweest. Waar die anderen naar toe zijn 
getrokken, is nog een raadsel.
Voor de Rössenperiode lijkt het erop dat kleine boerengemeenschappen in het zuidelijk deel van de Maas 
aanwezig waren en dat hun verblijf niet langdurig of frequent was. De vindplaats Randwyck staat toch in 
schril contract met de grote uitgestrekte nederzettingen die bekend zijn van de Aldenhovener Platte. 
In het noordelijke deel van de Maas zijn die boerengemeenschappen pas zichtbaar aan het eind van 

390 Kimenai & Mooren 2014.
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de Rössenperiode. Het is nog onduidelijk of het om koloniserende Rössenboeren gaat of dat we hier te 
maken hebben met van oorsprong mesolithische jagers en verzamelaars die de overstap hebben gemaakt 
naar een nieuwe boerenleefwijze. Indien het model van West-Nederland ook op Limburg toepasbaar is, 
dan zou dit bijna de eindfase zijn van de introductie van de opeenvolgende reeks: aardewerk, vee en 
akkerbouwproducten.  391 

Kenniswinst
Het nog steeds lopende onderzoek bij Well-Aijen heeft belangrijke kenniswinst gegenereerd voor het beeld 
van de samenleving in het Vroeg-Neolithicum. In dat opzicht zou ook het toekomstige onderzoek Ooijen-
Wanssum hier belangrijke bijdragen aan kunnen leveren. 

5.2.9.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

5.2.9.8 Langetermijnperspectief
De vindplaatsen in het zuidelijke deel van het Maasdal van de LBK en Rössencultuur zijn klein in aantal en 
daardoor is het lastig iets te zeggen over het langetermijnperspectief. Pollenonderzoek toont in het zuiden 
wel een langdurige periode (Rössen t/m Michelsberg) van bewoning aan met ingrepen in het landschap.  392 

Dat is anders in het noordelijke deel van het Maasdal bij Well-Aijen. Het onderzoek loopt nog steeds door 
en weinig is nog gepubliceerd, maar het is duidelijk dat hier in stratigrafische context en vaak ook nog 
ruimtelijk van elkaar gescheiden neolithische vindplaatsen zijn te vinden die dateren van Vroeg-Neolithicum 
tot en met Laat-Neolithicum. Voor de Nieuwe Steentijd is dat een ongekend reservoir aan kennis waarin 
diachrone ontwikkelingen in een min of meer identiek landschap gevolgd en bestudeerd kunnen worden. 

Kenniswinst
Zie tekst hierboven. 

5.2.9.9 Materiële cultuur
De materiële cultuur van de LBK-vindplaatsen in het dal van de Maas komt in grote lijnen overeen met die 
van de LBK op de löss. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van dat laatste kan verwezen worden 
naar het gelijknamige hoofdstuk bij de beschrijving van het heuvelland (05.b.10.10). Er zijn echter kleine 
verschillen. Al eerder is het gebruik van lichtgrijze Belgische vuursteen genoemd en dat de vindplaatsen 
dateren uit de laatste fase van de LBK. Een ander opvallend verschijnsel is de schaarste aan versierd 
aardewerk en de onevenwichtige verdeling van dik en dun aardewerk tussen de vindplaatsen.  393 
Sporadisch komen in het dal ook dissels aan het licht. 
De materiële cultuur van de Rössennederzetting in het zuidelijke deel van het Maasdal laat grote 
overeenkomsten zien met die uit het kerngebied in Duitsland. De versierde scherven zijn uitgevoerd 
met Doppelstiche en Furchtenstiche, soms in motieven als hangende driehoeken. In enkele gevallen 
is de versiering nog voorzien van incrustatie. De randen vertonen regelmatig kerfindrukken. In het 
vormenspectrum kunnen de Kugeltopfen, de Kugelbecher en de Schüssel onderscheiden worden. 
Knobbeloren met kerven zijn soms op de het onversierde aardewerk aangebracht.  394

Voor de vuurstenen werktuigen is vooral van Rullenvuursteen gebruik gemaakt. Spitsen ontbreken, althans 

391 Amkreutz 2013; Brounen 1988.

392 Bakels 2008.

393 Amkreutz 2004. 

394 Oude Rengerink zonder jaar. 
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zijn niet als zodanig herkenbaar en verder komen krabbers, boren, sikkelmesjes en geretoucheerde klingen 
voor. Geslepen bijlen ontbreken. 
In het noordelijke deel van de Maas is het beeld nog onduidelijk. Versierd aardewerk ontbreekt nog, maar 
wel komen randscherven met kerven voor en doorboorde knobbeloren met dito versiering.
In het Maasdal is een klein aantal doorboorde Rössener Breitkeilen gevonden.  395 

Kenniswinst
De eerste aan de Rössencultuur te koppelen vondsten geven inzicht wat voor materiële cultuur we op de 
zandgronden kunnen verwachten en mogelijk identificeren. 

5.2.10 Heuvelland

5.2.10.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het heuvelland is het gedeelte in Limburg waar de invloed van de opheffing van de ondergrond het grootst 
is. De basis van het voor de archeologie relevante gebied bestaat uit een serie rivierterrassen die een 
tijdsdiepte kunnen hebben van twee miljoen jaar en op verschillende tijdsmomenten zijn ontstaan. Veel van 
die terrassen zijn zichtbaar als plateaus waar doorheen kleine rivieren stromen, zoals de Geul, Gulp en 
Geleenbeek. Op de heuvelzone aan de westelijke kant van de Maas liep de Jeker. Die beken hebben zich 
in de plateaus ingesneden. 
Tot het gebied wordt ook de Graetheide gerekend, hoewel het formeel een middenterras is. Die keuze is 
gemaakt omdat het afdekkende lösspakket over beide landschappen ligt en deze grondsoort favoriet was 
voor de bandkeramische boeren.
Tijdens het Saalien en Weichselien is er löss afgezet dat vervolgens door natuurlijke processen 
(bijvoorbeeld werking van water, dieren en planten) en menselijke activiteiten (agrarisch grondgebruik, 
graafwerkzaamheden) is verstoord en/of geërodeerd. Vooral langs hellingen en plateauranden heeft erosie 
van het lössdek plaatsgevonden en heeft het landschap een veel glooiender uiterlijk gekregen dan het in de 
Prehistorie had. Behalve de beken wordt het landschap doorsneden door droogdalen. 
De lagere delen van het landschap zullen zijn opgevuld met dikke lagen colluvium. Sporen van bewoning 
en gebruik van de beekdalen zijn dan ook afgedekt en komen alleen bij toeval tijdens graafactiviteiten aan 
het licht.
Tijdens het Vroeg-neolithicum was bijna het gehele heuvelland bedekt door een hoog opgaand loofbos 
met vooral linden, en verder eiken, essen, iepen en hazelaars. Op natuurlijke open plekken, ontstaan door 
boomvallen of stroompjes, was de vegetatie wat gevarieerder met meer ondergroei.
In de dalen waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, 
bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. Daarnaast 
kon er gevist worden. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode weinig onderzoek plaatsgevonden op vroegneolithische vindplaatsen dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor ons beeld van het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap. 
Wel nieuw was de ontdekking van bandkeramische nederzettingen aan de noordzijde van het Plateau van 
Caberg, op het Lanakerveld.  396

5.2.10.2 Bewoning
Het aantal LBK-nederzettingen in het heuvelland is groot in het noordelijke deel. Het gaat telkens om grote 

395 Verhart 2012.

396 Meurkens & Van Wijk 2009.
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arealen waar steeds nieuwe boerderijen zijn gebouwd, soms over een periode van 300 jaar. Die boerderijen 
lagen in kleine groepjes bij elkaar. (afb. 05.18) Een grotere nederzetting, zoals bijvoorbeeld Elsloo, bezat 
meer van die groepjes tegelijkertijd en één fase kon 10-20 huizen omvatten. De levensduur van een huis 
wordt geschat op 15-25 jaar. 

Afbeelding 05.18 Reconstructie van een bandkeramische boerderij in het archeologisch themapark Archeon 
(foto Leo Verhart).

De huizen zijn lang, tot maximaal 35 meter.  397 Ze zijn gebouwd van zware eiken staanders en wanden die 
deels in hout waren uitgevoerd. Binnen een groepje huizen is er bijna altijd een huis dat een geheel houten 
wand heeft. Er worden verschillende typen onderscheiden.  398 
Op de erven stonden ook allerlei bijgebouwtjes. Kuilen werden gegraven om leem te winnen die kon worden 
gebruikt voor aardewerkproductie en de bouw van huizen. Veel van die kuilen zijn opgevuld met afval. 
Soms dienden ze ook als werkplaatsen, bijvoorbeeld voor een vuursteenbewerker.  399 Ook zijn er kuilen 
gegraven om als ondergrondse graansilo’s te dienen. Op de vindplaats Sittard-Rijksweg-Zuid zijn lange 
diepe kuilen aangetroffen die mogelijk zijn gebruikt om leer te looien.  400 
Op enkele nederzettingen worden ook greppels ontdekt, maar die lijken geen functie te hebben om het dorp 
te verdedigen. Het lijkt eerder te gaan om het afbakenen van erven.  401

Behalve boerennederzettingen is er bij Beek-Kelmond een aardwerk aan het licht gekomen.  402 Een klein 

397 Van de Velde & van Wijk 2014. 

398 Modderman 1970; Van de Velde 2007.

399 De Grooth 1987. 

400 Van Wijk 2005

401 Louwe Kooijmans et al. 2003

402 Brounen & Rensink 2007; Lohof & Wyns 2009.
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deel van de grachten en de ingangspartij is onderzocht. De functie van deze aardwerken is nog niet 
duidelijk, maar mogelijk speelden die een rol in rituele en sociale gebruiken. 
Tot slot zijn er nog kleine vindplaatsen in het zuidelijke deel van het heuvelland.  403 Een gedeelte daarvan 
wordt opgevat als de neerslag van kleine expedities uitgevoerd door bandkeramiekers op zoek naar 
geschikt vuursteen. In de Banholtgrubbe bij Margraten is een vuursteenwinningsplaats van de LBK 
aangetroffen.  404

Door de tijd zou het aantal nederzettingen op de Graetheide sterk toenemen. In de vroegste fase (1b) 
waren er 6 en in de laatste fase (IIc/d) een stuk of 25.  405 Daarna breekt de bewoning af. Dat is ook het 
geval in het noordelijke deel van de westelijke cluster op het Caberg Plateau. De oorzaak is nog steeds niet 
achterhaald. 
Sporen van nederzettingen van de Rössencultuur zijn uit het heuvelland niet bekend. Er zijn slechts losse 
vondsten van Breitkeielen die aan deze cultuur te koppelen zijn.  406 

Kenniswinst
Het is opmerkelijk dat, hoewel we over de Bandkeramiek ontzettend over veel gegevens beschikken en 
vaak denken er inmiddels alles van te weten, eigenljijk bij ieder onderzoek nieuwe kennis wordt vergaard. 
Een klein onderzoek aan de rand van een grotere en reeds opgegraven nederzetting geeft nieuwe inzichten 
over de omvang ervan. Uit de opgraving van een nieuwe grote nederzetting blijkt dat het geen sjabloon is 
van iets dat eerder is onderzocht, maar zijn eigen specifeieke kenmerken heeft die ons wijst op de variatie 
binnen een cultuur die we toch als vrij strikt en uniform beschouwen. Ook blijken de nederzettingen per 
regio verschillen te vertonen. Binnen nederzettingen worden verschijnselen aangertroffen die nog niet 
eerder waren aangetoond, zoals de mogelijke leerlooierskuilen.  
Buiten de nederzettingen en buiten de lössregio’s komen ook sporen van de LBK aan het licht. Sommige 
zijn te duiden, zoals de vuursteenwinning in de Banholtergrubbe, andere nopen tot meer aandacht voor 
deze kleine vindplaatsen om te onderzoeken wat de relatie is met de centra van de LBK. 

5.2.10.3 Begraving
In het heuvelland zijn LBK-begravingen aangetroffen in de vorm van twee grafvelden. De eerste is al lang 
bekend en uitgebreid geanalyseerd door Van de Velde.  407 De tweede is van recentere datum en kwam bij 
proefopgravingen op het Lanakerveld, ten noorden van Maastricht, aan het licht.  408 (afb. 05.19) 
De mannen en vrouwen kregen vaste sets aan grafgiften mee. Mannen hadden vooral één of meer potten, 
dissels en pijlpunten. Die laatste vormen een indicatie dat ze een boog en een set pijlen meekregen in het 
graf. In vrouwengraven vinden we potten in combinatie met maalstenen. 
De aantallen personen die begraven werden maken duidelijk dat niet iedereen een graf kreeg die in de 
nederzetting verbleef. Van veel nederzettingen kennen we overigens helemaal geen graven. 

Kenniswinst
Het kleine aantal nieuwe graven die van Maastricht-Lanakerveld bekend zijn, vormen een belangrijke 
tegenhanger voor die van Elsloo. Het is voor het eerst dat er weer meer bijeen gelegen graven van de LBK 
zijn ontdekt. Er is echter maar een klein gedeelte van het Lanakerveld onderzocht, zodat alleen vergelijking 
mogelijk is op indiviudele basis en niet op een groter grafveldniveau.  

403 Warrimont & Schins 2013.

404  Brounen & Peeters 2000/2001.

405 De Grooth 2007.

406 Verhart 2012.

407 Van de Velde 1979.

408 Meurkens & Van Wijk 2009.
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Afbeelding 05.19 Grafinventaris van de Bandkeramiek van Maastricht-Lanakerveld 
(Van Wijk & Meurkens 2008, fig. 7).

5.2.10.4 Economie, land- en watergebruik  409

De boeren van de Bandkeramiek verbouwden gewassen, zoals emmer, gerst, erwten en linzen. Er werden 
ook oliehoudende gewassen gekweekt, waaronder lijnzaad en maanzaad.  410 Lijnzaad is afkomstig van 
vlas en de stengels kunnen gebruikt zijn om kleding of touw van te vervaardigen. Er zijn aanwijzingen dat 
de bewoners van de grote volledige houten huizen een dominante rol speelden in de verwerking van het 
graan.  411 
Bandkeramische boeren ontgonnen vooral het bos aan de randen van de plateaus. Daar was sprake van 
een betere afwatering en bevonden zich in de steilranden bronnen voor vers (drink)water.  412 
In het dichte bos werden kleine akkertjes vrijgemaakt. Vermoedelijk hakbouw, want een ploeg of 
ploegsporen zijn niet gevonden. Op de bodem van een waterput in de Duitse plaats Kückhoven is een 

409 Voor overzichten zie: Bakels 1978; Wijk & van der Velde 2007.

410 Bakels 1978.

411 Van de Velde & Bakels 2002.

412 Van Zijverden 2006. 
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houten hak gevonden.  413 De löss is zo vruchtbaar dat bemesten, braakliggen of het steeds  aanleggen van 
nieuwe akkers niet nodig is.
De veestapel bestond uit runderen, varkens, schapen en geiten. Hoewel er in Nederland geen botresten 
zijn gevonden gaat men er van uit dat het rund de belangrijkste vleesleverancier was. Het vee werd geweid 
in de dalen van de beken en rivieren, op de natuurlijke graslanden. Het is zeer waarschijnlijk dat men 
verderop het vee weidde in de vorm van een transhumance-systeem. Pollenonderzoek toont aan dat het 
vee, vermoedelijk in de winter, werd bijgevoerd met essenloof.  414

Grondstoffen (o.a. steen, vuursteen en oker) werden van elders aangevoerd. Zie hiervoor verder paragraaf 
5.2.10.10 Materiële cultuur.

Van de Rössencultuur zijn er geen opgravingen uitgevoerd, noch gegevens bekend die nieuwe informatie 
hebben opgeleverd over de economie en het land- en watergebruik. 

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp economie en land- en watergebruik weinig nieuwe 
gegevens beschikbaar gekomen. De studie van Klasberg onderzocht de relatie tussen de Nederlandse 
en Belgische LBK-nederzetting op de lösszone westelijk van de Maas waarin deze thema’s aan de orde 
kwamen.  415 Ook de studie van het Lanakerveld droeg hieraan bij.  416 

5.2.10.5 Locatiekeuze
Vrijwel alle, en zeker de grote nederzettingen, liggen op de randen van de lössplateaus. Nederzettingen 
midden op de plateaus ontbreken tot op heden. De randen waren het meest gunstig omdat daar sprake 
was van een betere afwatering en er bevonden zich in de steilranden bronnen voor vers (drink)water.  417 
Uitgebreide informatie over de locatiekeuze van de LBK is te vinden in het proefschrift van Bakels en latere 
publicaties van haar.  418  

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze in beperkte mate nieuwe gegevens 
beschikbaar gekomen. Op de noordelijke uitloper van het Cabergplateau, op het Lanakerveld, lagen ook 
LBK-nederzettingen en een grafveld.  419 Het Lanakerveld is een relatief klein lössareaal. De studie van 
Klasberg onderzocht de relatie tussen de Nederlandse en Belgische LBK-nederzetting op de lösszone 
westelijk van de Maas.  420

5.2.10.6 Gemeenschap/samenleving
De gegevens uit de graven en nederzettingen lijken te wijzen op een vrij egalitaire samenleving. Echte 
aanwijzingen voor leiders, zichtbaar in de vorm van rijke grafgiften of een uitzonderlijk huis zijn niet 
gevonden. 
De boeren zullen binnen het eigen gehucht veel samengewerkt hebben, bijvoorbeeld bij het ontginnen van 
akkers en het hoeden van vee. Zeer waarschijnlijk ook bij de bouw van de huizen met hun dikke staanders 

413 Weiner 1998.
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416 Meurkens & van Wijk 2009. 
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en zware houtconstructies. 
De kleine LBK-gemeenschappen stonden onderling met elkaar in contact waarbij goederen werden 
uitgewisseld, informatie en men ook huwelijkspartners kon ontmoeten. 
Vuursteen uit Limburg wordt tot in Hesssen gevonden.  421 Uit de omliggende gebieden kregen de LBK-
boeren van Zuid-Limburg de dissels van basalt, kwartsiet en lydiet. Soms werden afstanden van meer dan 
1000 km overbrugd. Zo komen de dissels, overgegaan van hand tot hand, uit het westelijke deel van de 
Karpaten in Bohemen.
Het introuwen in de gemeenschap wordt aangetoond met natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden 
op skeletresten. Voorbeelden zijn isotopen- en DNA-onderzoek. In Duitse grafvelden kon tot 60% van de 
bevolking van elders komen en niet uit de eigen woonomgeving.  422 (afb. 05.20) Een groot deel daarvan 
moet van inheemse oorsprong zijn. Uit DNA-onderzoekt blijkt dat 85% van de moderne Europeanen DNA 
heeft dat vergelijkbaar is met de oorspronkelijke bewoners, de Europese jagers-verzamelaars. Slechts 15% 
kan gekoppeld worden aan immigranten, vermoedelijk de eerste boerenkolonisten uit het Nabije Oosten. 
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Afbeelding 05.20 De isotopensamenstelling van personen in het grafveld van Talheim (D), 
achtereenvolgens mannen, vrouwen en kinderen. De afwijkende waarden van een man en twee vrouwen 
betekent dat ze uit een ander, verder gelegen gebied afkomstig zijn (Van Ginkel & Verhart 2009, fig. 3.20).

Dat betekent dat een groot deel van de inheemse bevolking zich gemengd heeft met die boeren en deze 
nieuwe levenswijze uiteindelijk heeft overgenomen. Dit geldt echter voor Midden-Europa. Hoe dat hier was 
is onbekend door het ontbreken van geschikt botmateriaal. Echter, de verschillen in aardewerkversiering 
tussen de Aldenhovener Platte en de Graetheide wijzen meer in de richting van beperkte contacten tussen 

421 De Grooth 2008. 

422 Bentley et al. 2002; Haak et al., 2005.
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de LBK-groepen onderling dan op nauwe banden die langdurig werden volgehouden.  423 
Inheemse groepen hebben dus bijgedragen aan de LBK- en onze genenpool. Van die contacten in onze 
streken vinden we weinig terug. Het kunnen de dissels zijn, wat aardewerk en mogelijk enkele pijlspitsen 
die ten noorden van de löss aan het licht zijn gekomen.

Kenniswinst
Bij het onderwerp gemeenschap en samenleving is weinig nieuwe kennis vergaard. Een uitzondering vormt 
het onderzoek naar vuursteen van een groot aantal LBK-nederzettingen, links en rechts van de Maas.  424 
De relaties tussen de verschillende nederzettingen worden daarmee blootgelegd, maar ook in een wijdere 
LBK-context en met groepen die buiten het LBK-verspreidingsgebied opereren.  

5.2.10.7 Rituele praktijken
Rituele praktijken zijn moeilijk te herkennen en als zodanig te interpreteren. Toch zijn er in de LBK-
samenleving enkele aan te wijzen. De doden werden overstrooid met oker, een handeling waar geen 
functionele verklaring aan te koppelen is. Kleine beeldjes van dieren of mogelijk menselijke vormen worden 
als idolen opgevat. In een kuil van de nederzetting Maastricht-Klinkers kwam zoveel opmerkelijk aardewerk 
tevoorschijn dat er aan een rituele depositie wordt gedacht.  425 Eenzelfde interpretatie is mogelijk bij het 
disseldepot van Stein-Berg.  426  De eerder aangestipte aardwerken zouden een sociale/rituele rol kunnen 
spelen in de LBK-samenleving. Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

Kenniswinst
Er zijn in het heuvelland geen opgravingen uitgevoerd die nieuwe gegevens hebben opgeleverd voor het 
thema rituelen.  

5.2.10.8 Langetermijnperspectief
De LBK-bewoning vangt rond 5300 v. Chr. aan. Ongeveer 400 jaar zullen deze boeren de löss van Zuid-
Nederland bevolken en daarna verdwijnen ze spoorloos. Opvolgers zijn niet bekend. De reden voor het 
aflopen van de bewoning is nog steeds onbekend. In meer gebieden waar de LBK woont, zijn rond 4900 
v. Chr. aanwijzingen voor een stresssituatie aangetroffen, maar ook daar tast men in het duister over de 
oorzaak. Daar is echter wel sprake van opvolgers.
In het heuvelland zijn, behoudens enkele Breitkeilen, geen andere sporen van de Rössencultuur bekend. 
Alleen aan de westkant van het heuvelland, in het Maasdal, is een nederzetting bekend. 

Kenniswinst
De kennis over wat er na de LBK in het heuvelland gebeurde tot aan de komst van de Michelsbergcultuur 
is nog altijd gering. Opgravingen en onderzoek in de evaluatieperiode heeft hier geen nieuwe bijdrage aan 
geleverd. 

5.2.10.9 Krijgsgeschiedenis
Bij de Bandkeramiek vinden we de eerste sporen van geweld in ons land terug. Het gaat om enkele 
personen in het grafveld van Elsloo waar in het skelet, althans de gondverkleuring van het oorspronkelijke 
lichaam, LBK-pijlspitsen zijn teruggevonden waardoor de personen zijn geraakt en mogelijk de dood heeft 
veroorzaakt. In Duitsland is enkele jaren geleden bij Talheim een massagraf ontdekt die duidelijk maakt dat 

423 DeGrooth 2007.
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geweld en onderlinge strijd een onderdeel vormde van de LBK-gemeenschap. Een aantal doden heeft een 
ingeslagen schedel veroorzaakt door een dissel. Uit België en Duitsland zijn diepe grachten bekend die om 
de nederzettingen liggen en ze worden opgevat als verdedigingswerken. Een goed voorbeeld is Darion in 
België.  427 In onze streken ontbreken dergelijke voorbeelden. 
Er zijn tot op heden geen sporen van geweld bekend tussen de laatste jagers en verzamelaars en de eerste 
boerenkolonisten in het lössgebied van Zuid-Limburg.  428

Kenniswinst
In het heuvellland heeft geen opgraving plaatsgevonden die nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de 
krijgsgeschiedenis in het Vroeg-Neolithicum. 

5.2.10.10 Materiële cultuur
De naam Bandkeramiek is afgeleid van het met bandmotieven versierde aardewerk. In het versierde 
aardewerk is de vormvariatie niet groot. Vrijwel altijd gaat het om halve bolle potten met een ronde bodem. 
Slechts zelden komen andere vormen voor, zoals in een bijzondere kuilvulling in de groeve Klinkers 
bij Maastricht.  429 De versiering vertoont veel meer variatie. In het grovere onversierde aardewerk is de 
vormvariatie groter. Er zijn kookpotten, vooraadpotten en flesvormen. Ook deze waar is voorzien van een 
ronde bodem. Van aardewerk worden ook kleine figuurtjes gemaakt. Ze zijn zeer zeldzaam en worden wel 
als idolen opgevat. 
Binnen het aardewerk komen vormen en baksels voor die als non-LBK worden opgevat.  430 Hoe die 
geplaatst moeten worden, wat voor rol ze speelden, is nog niet duidelijk. Als grotere groepen niet-LBK-
aardewerk zijn La Hoguette, Begeleitkeramik en Limburg te onderscheiden. La Hoguette en Begeleitkeramik 
zijn ouder dan Limburg.  431   

Het vuursteen dat werd gebruikt is afkomstig uit de kalkafzettingen in het zuidelijke deel van het 
heuvelland.  432 Dominant voor het Graetheidegebied is vuursteen van het Rijckholttype. Die werd in 
een eluvium verzameld. Van (diepe) mijnbouw is nog geen sprake. Daarnaast zijn soorten gebruikt als 
Valkenburg, Rullen en lichtgrijs Belgisch. Wommersomkwartsiet komt niet tot nauwelijks voor.
De vuursteenbewerking was er op gericht regelmatige klingen te produceren waarvan werktuigen 
werden gemaakt, zoals: spitsen, krabbers, boren en sikkelmesjes. Daarnaast waren er natuurlijk talloze 
geretoucheerde afslagen en klingen met scherpe werkkanten. 
Van de pijlspitsen met een holle basis met ventrale vlakke retouche wordt gedacht dat die door 
mesolithische voorbeelden zijn beïnvloed.  433 Inderdaad zijn er oudere voorbeelden uit het Laat-
Mesolithicum bekend.  434

De dissels zijn gemaakt van verschillende steensoorten. Er is de amfiboliet (Acknitolith-Hornblende-
Schiefer) afkomstig uit het IJzergebergte in Bohemen, die vooral in de vroegste fasen van de LBK is 
vertegenwoordigd. Meer regionaal gebruikte steensoorten zijn basalt, kwartsiet uit Horion-Hozémont en 
lydiet uit Céroux-Mousty.
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Voorwerpen van organisch materiaal zijn niet in de kalkloze bodem van Limburg teruggevonden. Dat is wel 
bekend uit andere gebieden of uit bijzondere vondstlocatie als de natte bodems van waterputten.  435 
Behalve al die functionele gebruiksvoorwerpen kennen we van de LBK ook andersoortige objecten. 
Regelmatig wordt oker gevonden die gebruikt kan zijn als verf voor lichaamsbeschildering, 
gebruiksvoorwerpen of gebouwen, maar ook om huiden te looien. Het werd fijngewreven op stenen en 
in veel graven werd het teruggevonden, gestrooid over de dode. Er zijn enkele brokken bekend die als 
kraal werden gedragen. Ook werden er kralen gemaakt van een zwart gesteente dat afkomstig is uit het 
Maasgrind.  436 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode in het heuvelland geen veldonderzoek plaatsgevonden naar 
vroegneolithische bewoningssporen dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële 
cultuur. Wel zijn er studies uitgevoerd naar het aardewerk dat ons beeld van een zeer uniforme en formele 
LBK-aardewerktraditie heeft genuanceerd.  437

5.3 Onderzoekslacunes per landschap 

Met uitzondering van het Maasdal en het heuvelland komt de LBK in de vorm van boerennederzettingen 
niet in de andere landschappen voor. Dat geldt ook voor de Rössencultuur, maar nog in ernstiger mate, 
want die kennen we alleen uit het Maasdal.
De lacunes in de niet genoemde landschappen zijn dan ook groot. 
Van de LBK worden, met uitzondering van kleine kampjes in de randzone van de löss, geen LBK-sporen 
verwacht in die andere landschappen. 
Voor de thema’s die bij de LBK van belang zijn, kan verwezen worden naar de NOaA en het 
wetenschappelijke kader voor het provinciaal archeologisch aandachtsgebied Graetheide.  438 
Een belangrijkere lacune is ons beperkte kennis van Rössen. Behalve het aardewerk hebben we geen 
gidsartefacten om deze cultuur te identificeren. Het zou goed zijn het nu bekende Rössenvuursteen 
te onderzoeken om kenmerken vast te stellen die gebruikt kunnen worden om deze cultuur in de 
landschappen buiten het Maasdal te kunnen herkennen. 

435 Elburg 2013; Weiner 1998, 2012.

436 Van de Velde & Bakels 2002.

437 Van der Velde 2010.

438 Van Wijk zonder jaar.
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5.4 Overzicht geraadpleegde rapporten 2007-2013

Rapport /publicatie Landschappelijke eenheid Aandachtsgebied Kenniswinst

Amkreutz, L.W.S.W., 2013: 

Persistent traditions. Along-term 

perspective on communities in 

the process of Neolithisation in 

the Lower Rhine Area (5500-

2500 cal BC). Leiden.

Limburg Proefschrift dat het 

neolithisatieproces binnen het 

bedenenrijnse gebied beschrijft 

en verklaart. Op uniforme wijze 

worden vindplaatsen uit Limburg 

besproken, geanalyseerd en in 

een wijdere context geplaatst.

Bats, M., et al., 2010: Een 

vroegmesolithische vindplaats te 

Haelen-Broekweg (gem. Leudal, 

provincie Limburg). Amersfoort 

(Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 190). 

Beekdalenlandschap 

Midden-Limburg  

Beekdalen-

landschappen

Vondst van Begeleitkeramik 

tijdens de opgraving van een 

vroegmesolithische nederzetting. 

Materiaal geassocieerd met 

laatmesolithisch vuursteen, 

aangetroffen aan de rand van 

de kern van de concentratie 

vuursteen uit het Vroeg-

Mesolithicum. 

Brounen, F.T.S. & E. 

Rensink, 2007: Kelmond-

Beekerveld. Waardestellend 

onderzoek van een omgrachte 

nederzetting uit het Vroeg-

Neolithicum A (Lineaire 

Bandkeramiek). Amersfoort 

(Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 153).

Heuvelland Graetheide Proefsleuvenonderzoek van 

een terrein met LBK-vondsten 

dat omgeven wordt door een 

dubbbele gracht. Waarschijnlijk 

betreft het een aardwerk en 

dit zou het eerste zijn van de 

Bandkeramiek dat in Nederland 

is gevonden. 

Grooth, M.E.Th. de, 2013: 

Vuursteengebruik in 

bandkeramische vindplaatsen. 

Archeologie 14, 29-56.  

Limburg Graetheide, 

Maasdal 

Overzicht van gebruikte 

vuursteensoorten, 

extractiepunten en 

typen werktuigen van de 

Bandkeramiek. Deze worden 

tevens in een sociaal-

geografisch kader geplaatst 

van de Noordwesteuropese 

Bandkeramiek. 

Janssens, M., 2008: 

Onderzoeksgebied Maastricht 

Aachen Airport-Oost, vindplaats 

1, gemeenten Beek en Meerssen 

: archeologisch vooronderzoek: 

een waarderend inventariserend 

veldonderzoek (proefsleuven). 

Amsterdam (RAAP-rapport 

1725).

Heuvelland LBK-sporen: drie paalkuilen, 

afval en leemwinningskuilen. 

Verder aardwerk en vuursteen, 

w.o. een sikkelmesje. Sporen 

onderdeel van een nederzetting.
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Kimenai, P. & J.R. Mooren, 

2014: Hoogwatergeul Well-Aijen 

- de Maaswerken. Werkvak 2.

Evaluatierapport van het 

Inventariserend Veldonderzoek 

door middel van proefsleuven. 

Den Bosch (BAAC Rapport 

A-10.0340).

Maasdal Maasdal De ontdekking van verschillende 

mesolithische en neolithische 

vindplaatsen in een 

stratigrafische context. Tevens 

in een landschap waar geen 

vindplaatsen uit bekend waren. 

Belangrijk voor typochronologie, 

site-functie, relatie en impact 

in de natuurlijke omgeving 

en het transformatieproces 

van gemeenschappen die 

jagen en verzamelen naar een 

boerensamenleving. Eerste 

aanwijzingen voor het gebruik 

van graan aan het eind van de 

Rössenperiode. 

Lohof, E. & S. Wyns, 2009: Beek 

Kerkeveld, de periferie van een 

Bandkeramische nederzetting 

: een definitief archeologisch 

onderzoek. Amersfoort (ADC 

rapport 1292).

Heuvelland Graetheide Ontdekking en onderzoek van 

het eerste LBK-Erdwerk in 

Nederland. 

Meurkens, L. & I.M. van Wijk, 

2009: 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. Leiden (Archol 

rapport 100). 

Heuvelland In een voorheen vondstloos 

gebied zijn  nieuwe 

nederzettingen ontdekt, 

onderdeel van de LBK 

Hezerwatercluster. Aan het licht 

kwamen, behalve artefacten, 

sporen van kuilen en palen. 

Verschillende huisplattegronden 

konden worden aangetoond. 

Bijzonder was dat voor de 

tweede keer in Nederland een 

grafveld werd ontdekt. De 

combinatie van nederzettingen 

en een grafveld is van zeer hoge 

archeologische waarde. 
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Müller, A. & M. Opbroek, 2012: 

Evaluatierapport Definitief 

Archeologisch Onderzoek &

Inventariserend veldonderzoek. 

Plangebied Hoogwatergeul Well-

Aijen - de Maaswerken. Werkvak 

4 Hoogwatergeul Well-Aijen; 

archeologische deelgebieden: 

1b, 2, 4. Amersfoort (ADC 

Evaluatierapport).

Maasdal Maasdal Op de kronkelwaardruggen 

liggen vindplaatsen uit 

de Steentijd, waaronder 

mesolithische. Een groot deel 

kan ruimtelijk en stratigrafisch 

begrensd worden . Deze 

vondstsituaties zijn uniek en 

leveren  een belangrijke bijdrage 

aan kenneis op het gebied 

van bewoning, typologie en 

chronologie. Ook de potentie 

voor het opvullen van de lacune 

over overgang van Mesolithicum 

naar Neolithicum is groot.

Oude Rengerink, J.A.M., 

J. Tolsma & I. Vossen 

2009: Bureauonderzoek 

en Inventariserend 

Veldonderzoek op een locatie 

aan de Mauritsweg te Stein. 

Heerenveen (Archeologische 

Rapporten Oranjewoud 

2008/72).

Heuvelland Graetheide Booronderzoek dat de grote 

archeologische potentie van de 

onderzoekslocatie aantoont. 

Porreij, A., 2009:100 

bandkeramische huizen in 

Elsloo. Opgravingsverslag 

van het onderzoek Joannes 

Riviusstraat fase 1 te Elsloo. 

Leiden (Archol-Rapport 132).

Heuvelland Graetheide Aanvulling op het onderzoek 

van Modderman uit de jaren 

vijftig van de vorige eeuw. Totale 

aantal huizen dat nu bekend is 

komt op 100. Bij het onderzoek 

werden ondergronds graansilo’s 

gevonden met resten van 

verkoolde emmer en eenkoorn.

Ruijters, M.H.P.M., 2013: 

Plangebied cunetten te 

Maastricht-Aachen Airport, 

gemeente Beek Archeologisch 

onderzoek: een opgraving. 

Weesp (RAAP rapport). 

Heuvelland Enkele kuilen en paalkuilen. 

Onderzoeksgebied maakt 

onderdeel uit van een grotere 

nederzetting. 

Tichelman, G. 2006: 

Bandkeramiek en Middeleeuwen 

in het waterleidingtracé 

Sweikhuizen-Geverik, gemeente 

Beek. Amersfoort (ADC rapport 

590).

Heuvelland Graetheide Sporen van een bandkeramische 

nederzetting, vermoedelijk 

200 bij 400 meter groot. 

Huisplattergonden konden niet 

herkend worden, wel kuilen en 

paalsporen. 
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Vanmontfort, B., L. Louwe 

Kooijmans, L. Amkreutz & L. 

Verhart (eds.), Pots, Farmers 

and Foragers. Pottery traditions 

and social interaction in 

the earliest Neolithic of the 

Lower Rhine Area. Leiden 

(Archaeological Studies Leiden 

University 20). 

Limburg Beekdalenland-

schap

Bundel met verschillende 

bijdragen dat een overzicht 

geeft van alle vroegneolithische 

aardewerkvondsten uit Limburg 

en omgeving. Op verschillende 

aspecten wordt het aardewerk 

besproken en in een culturele 

context geplaatst. Aandacht 

voor het neolithiseringsproces 

en de relatie tussen LBK 

en mesolithische jagers en 

verzamelaars. 

Velde, P. van de, 2007: 

Excavations at Geleen-

Janskamperveld 1990/1991.  

Analecta Praehistorica Leidensia 

39. 

Heuvelland Graetheide Definitieve publicatie 

opgravingen met uitgebreide 

ruimtelijke analyse, reconstructie 

nederzettingschronologie, 

aardewerk, vuursteen en andere 

materiaalcatagorieën.  

Velde, P. van de & I. van 

Wijk 2014: De huizen van 

de bandkeramiek (LBK) in 

Nederland. In: Lange, A.G., E.M. 

Theunissen, J.H.C. Deeben, J. 

van Doesburg, J. Bouwmeester 

& T. de Groot (red.), 

Huisplattegronden in Nederland. 

Archeologische sporen van het 

huis. Amersfoort, 27-60.

Heuvelland Graetheide Overzicht van de geschiedenis 

van het onderzoek naar LBK-

huizen, typologie van huizen, 

constructie en opbouw, 

reconstructie en de betekenis 

van huizen in de samenleving. 

Wal, A. ter & L.A. Tebbens, 

2012: Well Aijen Werkvak 1. 

Archeologische opgraving. 

Den Bosch (BAAC rapport 

A-09.0395).

Maasdal Maasdal Opgravingsverslag van enkele 

kleine vindplaatsen uit het 

Mesolithicum. Nadruk ligt 

op belangrijke midden- en 

laatneolithische vondsten. 

Slechts enkele vondsten 

die mogelijk uit het Vroeg-

Neolithicum dateren. 

Warrimont, J.P. de & W. 

Schins, 2013: De vindplaats 

Eijsden-Schansweg en LBK-

vindplaatsen in het Maasdal 

en het heuvelland tussen Luik 

en Maastricht. Archeologie 14, 

57-77.  

Maasdal Maasdal Overzicht en context van LBK-

vindplaatsen en vondsten in 

het dal van de Maas en in het 

heuvelland. 
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Weiss-König, S. & A.F. 

Loonen, 2012: Inventariserend 

veldonderzoek en aansluitende 

opgravingen in plangebied 

watertransportleiding Susteren- 

Sweikhuizen (L). Zevenaar/

Groningen (ARC rapport 243).

Heuvelland Graetheide Bandkeramische vindplaats met 

sporen van palen en afvalkuilen. 

Daarnaast graansilokuilen. 

Sporen zijn onderdelen van een 

nederzetting. Huisplattegronden 

konden niet herkend worden.  

Wijk, I. Van, 2006: Een 

Schlitzgrube in Sittard. 

Inventariserend veldonderzoek 

te Sittard Rijksweg Zuid, gem. 

Sittard-Geleen. Leiden (Archol 

Rapport 52). 

Heuvelland Graetheide Voor het eerst dat mogelijke 

leerlooikuilen zijn aangetoond in 

Nederland. 

Wijk, I. Van & P. van de 

Velde, 2007: terug naar de 

Bandkeramiek. In: R. Jansen & 

L.P. Louwe Kooijmans (red.) Van 

contract tot wetenschap. Tien 

jaar archeologisch onderzoek 

door Archol BV, 1997-2004. 

Leiden, 131-149.

Heuvelland, Maasdal Graetheide, 

Maasdal

Overzicht en stand van 

het onderzoek naar de 

Bandkeramiek. 

Wijk, I.M. van, L. Meurkens 

& A. Porreij-Lyklema, 2012: 

Opgraven langs de Rijksweg A2 

te Stein-Heidekampweg, Stein-

Steinerbos en Geleen-Chemelot. 

Een archeologisch onderzoek 

naar een bandkeramische 

nederzetting en erven uit de 

(late) ijzertijd. Leiden (Archol 

Rapport 150)

Heuvelland Graetheide Aanvullingen op reeds bekend 

onderzoek en de ontdekking van 

een nieuwe LBK-cluster (Stein-

Heidekampweg).

Bij het onderzoek werden 

verkoolde hazelnootdoppen 

gevonden en een verkoolde 

korrel van een zeldzaam 

voedselgewas: pluimgierst. 

Wyns, S. & D.A. Gerrets, 

2007: Eijsden Poelveld : een 

inventariserend veldonderzoek 

in de vorm van proefsleuven. 

Amersfoort ( ADC rapport 791).

Maasdal Maasdal Bij dit proefonderzoek zou een 

Rössenscherf gevonden zijn. 

Datering in de Late Bronstijd is 

waarschijnlijker. 

Zuidhoff, F.S. & J.A.A. Bos, 

2011: Landschap en vegetatie 

Lomm Hoogwatergeul fase 

III. In: Gerrets, D.A & GL. 

Williams (red.), 2011. Water 

en vuur: Archeologisch 

proefsleuvenonderzoek 

en opgraving te Lomm 

Hoogwatergeul Fase III. 

Amersfoort (ADC Rapport 2703).

Maasdal Maasdal Beschrijving van de 

landschappelijke ontwikkeling en 

menselijke invloeden tijdens het 

Holoceen. Ook aandacht voor 

het Vroeg-Neolithicum. 
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Zuidhoff, F.S., J. Huizer 

& N. de Jonge, 2012: 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum, gemeente Horst a/d 

Maas en Venray Inventariserend 

archeologisch onderzoek 

‘Verkenning Plus’ Project 

Maasvallei Deelgebieden 

Hoogwatergeul Ooijen, Kop 

van Ooijen, Hoogwatergeul 

Wanssum en Wanssum haven. 

Amersfoort (ADC Rapport 3183).

Maasdal Maasdal Reconstructie van het 

landschap over een periode 

van 15.000 jaar, met behulp 

van tweeonderzoekmethodes: 

boren en poefsleuven. Daarmee 

ook inzicht gekregen in de 

gaafheid van het landschap. Er 

kunnen intacte vindplaatsen uit 

de Vroege Prehistorie worden 

verwacht (Jong-Paleolithicum tot 

Bronstijd).

Zuidhoff, F.S. & H.M. van der 

Velde, 2008: Hoogwatergeul 

Well-Aijen/Maaspark Well

(gemeente Bergen) 

deelgebieden 5 en 6. Een 

archeologisch bureauonderzoek. 

Amersfoort (ADC Rapport 723). 

Maasdal Maasdal Beschrijving van de 

landschappelijke ontwikkeling 

en potentie van het gebied voor 

archeologische onderzoek naar 

Mesolithicum en Neolithicum. 

Voorstel voor aanpak. 
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6 Midden-Neolithicum

6.1 Inleiding

Het Midden-Neolithicum van Zuid-Nederland wordt in twee fasen verdeeld: A en B. Midden-Neolithicum A 
is de periode tussen 4200-3400 v. Chr. waarin de Michelsbergcultuur (MK) en zijn uitlopers optreedt. Deze 
komt over grote delen van Zuid- en Midden-Nederland voor.  439 De opvolger (Midden-Neolthicum B) ervan 
wordt de Steingroep genoemd en wordt gedateerd tussen 3400-2600 v. Chr.  440 Het is een cultuur die we 
slecht kennen en grote verwantschappen vertoont met cultuurgroepen eromheen: Vlaardingen, Seine-Oise-
Marne en Wartberg.  441 

De Michelsbergcultuur vinden we in Noord-Frankrijk, België, Duitsland tot uitlopers in Zwitserland toe.  442 
De cultuur is opgedeeld in vijf fasen en het oudste MK I/II wordt gedateerd tussen 4200-3950 v. Chr. 
Vondsten uit die fasen zijn tot op heden nog niet veel in Limburg aangetroffen, maar vermoedelijk is dit 
eerder een interpretatiekwestie dan dat het op een reële schaarste wijst. Vanaf 3950 v. Chr. (MKIII) komen 
vindplaatsen van de Michelsbergcultuur in Limburg voor, en veel.  443 Het is in deze fase dat de geleidelijk 
wat in het duister verlopende neolithisering in een keer aan het oppervlak zichtbaar wordt. Over heel 
Limburg vinden we vindplaatsen terug, maar slechts weinig met aardewerk dat zo belangrijk is om de 
ouderdom van de vindplaatsen te preciseren. Het aardewerk van de Michelsbergcultuur is onversierd, heeft 
bolle bodems en er zijn vormen te onderscheiden zoals flessen, schalen, napjes, lepels, kommen, potten en 
bakplaten. Hele potten zijn zeldzaam en vaak zijn het enkel aardewerkscherven die worden teruggevonden. 
Het is het vuursteen, zowel de gebruikte grondstof als de werktuigen, waardoor ons beeld wordt bepaald 
van de verspreiding en de culturele toewijzing. Kenmerkend zijn de bladvormige- en driehoekige pijlspitsen, 
grote krabbers, spitsklingen, tranchetbijlen en geslepen bijlen.  444  (afb. 06.01)   
Met de Michelsbergcultuur wordt een nieuw agrarisch systeem geïntroduceerd dat is aangepast aan de 
andere landschappen die boeren exploiteren dan in de fase van de Bandkeramiek. Er wordt geakkerd 
op armere (zand)gronden die sneller zijn uitgeput en dus geen permanente langdurige bewoning op één 
plaats mogelijk maakten. Steeds moesten de boerderij en akkers verplaatst worden.  445 De schattingen zijn 
iedere 25-40 jaar. Van die huizen zijn, behoudens enkele paalgaten, nog geen sporen teruggevonden. In 
de zandbodem van Limburg zijn die sporen slecht bewaard en voor archeologen leesbaar.  446 Dorpen waren 
er niet en men woonde in boerderijen die verspreid in het landschap lagen. Ook op de löss werd weer 
gewoond en langs de boorden van de Maas.  447 Uit de MK-periode dateren ook de eerste geslepen stenen 
en vuurstenen bijlen, belangrijke werktuigen om het bos te ontginnen. 

439 Van Gijn & Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans 2005. 

440 Van Gijn & Bakker 2005.

441 Louwe Kooijmans 1983; Verhart 2012.

442 Biel et al. 1998; Vanmontfort 2004.

443 Voor overzichten zie: Van Gijn & Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans 2005; Schreurs 2005.

444 Schreurs 2005.

445 Verhart 2000.

446 Rensink et al. 2006; Rensink & Theunissen 2011; Verhart 2000; Verhart & Wansleeben 1999. 

447 Bakels 2008.
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Afbeelding 06.01 Vuursteen van de Michelsbergcultuur. Achtereenvolgens: spitsen, krabbers en 
spitsklingen (Schreurs 2005, fig. 3).

In het buitenland zijn veel aardwerken bekend waaraan een sociale en religieuze functie wordt 
toegeschreven en die als centrale ontmoetingsplaatsen voor die verspreid levende boeren kunnen worden 
beschouwd. Het zijn grote, met grachten en greppels omgeven onbebouwde terreinen. Uit Limburg kennen 
we er één op de Schelsberg bij Heerlen.  448

448 Een tweede bevond zich mogelijk op de Caberg in Maastricht (Amkreutz 2005). 
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Begravingen ontbreken tot op heden in Limburg. 
In de Michelsbergperiode start ook de vuursteenmijnbouw. In het zuiden van Limburg wordt in de 
kalksteenafzettingen vuursteen gedolven in open groeven en in mijnenstelsels, diep onder de grond.  449 
Bovengronds wordt de gewonnen vuursteen bewerkt tot halffabricaten, vooral klingen en bijlen, die van 
hand tot hand over en groot gebied verspreid raken. Producten uit verre oorden bereikten ook onze streken 
zoals bijlen van jadeïet uit het Frans/Italiaans Alpengebied  450 en vuursteen uit Noord-Frankrijk.  451   
Uit het eind van de Michelsbergperiode dateren enkele vondsten die aan de Hazendonkgroep worden 
toegeschreven.  452 

De Steingroep is een lastig te definiëren en te begrenzen middenneolithische cultuur die gedateerd 
wordt tussen 3400-2600 v. Chr. Naamgevend is het graf met een stenen vloer dat in 1963 in Stein werd 
gevonden.  453 Het bevatte menselijke crematieresten, verbrande benen pijlpunten, transversale pijlspitsen, 
een pot en een kraagflesje. Mogelijk behoorde ook een vuurstenen bijl tot de oorspronkelijke inhoud van 
het graf. 

Afbeelding 06.02 Vuursteen van de Steingroep uit Hunsel-Damszand. Achtereenvolgens: een 
transversale pijlspits, diverse krabbers, bijlfragment en geretoucheerde stukken  (Schreurs 2005, fig.11).

449 De Grooth 1994.

450 Schut & Kars 2012.

451 Polman 1998.

452 Amkreutz & Verhart 2006.

453 Modderman1964; Hendrix 2000-2001.
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Nadien is geen graf of andersoortige begraving van deze cultuur meer gevonden en kennen we alleen 
maar oppervlaktevindplaatsen, vaak palimpsesten met ouder- en jonger materiaal, met wat aardewerk en 
vuursteen. Doordat het aardewerk onversierd is en vaak slecht gebakken is, zijn die vindplaatsen lastig te 
dateren vanwege het ontbreken ervan. 
 De potten hebben een vlakke bodem en een weinig uitgesproken drieledig profiel. Soms komen gaatjes 
onder de rand voor en bevinden zich op de wand, soms zelfs vlak onder de rand, knobbeloren.  454 
Het vuursteen wordt gekenmerkt door kleinere afmetingen dan de voorgaande periode. Grote klingvormige 
werktuigen zijn zeldzaam en de krabbers zijn meestal niet groter dan enkele centimeters. Kenmerkend zijn 
de pijlspitsen met als belangrijkste vormen transversaal en gesteeld in de vorm van een dennenboompje. 
(afb. 06.02) Bijlen zijn er in allerlei vormen en maten waarbij chronologische en culturele aspecten nog 
slecht bekend zijn. Wel lijken bijlen van Lousbergvuursteen in deze tijd veelvuldig gebruikt te worden.  455 
Een groot probleem vormen sporen van nederzettingen. Het is al lastig Steinvindplaatsen op te sporen aan 
de hand van het vuursteen en een handvol scherven, nog lastiger zijn grondsporen die ons infomeren over 
de bouw van huizen.  456 Geen enkel paalspoor in Limburg kan met deze cultuur geassocieerd worden. Lang 
was dit in de rest van Zuid-Nederland ook het geval, maar recentelijk zijn bij Veldhoven-Habraken grote 
huisplattegronden ontdekt.  457 (afb. 06.03) Mogelijk komen die ook in de toekomst in Limburg aan het licht. 

Afbeelding 06.03 Bij Veldhoven-Habraken zijn voor het eerst huizen van de Steingroep teruggevonden. 
Ze hadden een lengte van meer dan 30 meter en lopen enigszins taps toe. (Van Kampen & Van den Brink 
2013, fig. 5.3).

Nationaal richtinggevend voor het onderzoek zijn verschillende thema’s omschreven en becommentarieerd 
in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).  458 Veel van die thema’s komen echter overeen met 
de thema’s die ook in deze evaluatie aan bod komen. Indien er vanuit de NOaA andere accenten worden 
gelegd dan zullen die steeds per periode worden behandeld. 
Naast de landelijke NOaA zijn voor de evaluatie ook nog de provinciale archeologische aandachtsgebieden 
van belang.  459 Binnen deze waardevolle archeologische gebieden zijn speciaal uitgewerkte 
onderzoekskaders van kracht. Voor deze periode is dat vooral de Graetheide.  460 

454 Van Gijn & Bakker 2005; Schreurs 2005; Verhart 2010.

455 Verhart 2010, 2013.

456 Verhart 2010.

457 Van Kampen & Van den Brink 2013. 

458 Deeben et al. 2006.

459 Zie voor provinciale archeologische aaandachtsgebieden: http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/

Natuurlijk_Cultuur/Provinciale_archeologische_aandachtsgebieden en voor de wetenschappelijke kaders bijlage 1.

460 Van Wijk zonder jaar.
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Tabel 6 
Overzicht Midden-Neolithicum 
Legenda
0 niet van toepassing
+++ veel gegevens
++ wat gegevens
+ weinig gegevens
- geen gegevens
geel kenniswinst 2006-2013
groen  veel kenniswinst 2006-2013
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Hoogterras/stuwwallen +++ + - + + - - - - +

Maasduinengebied +++ + - + + - - - - +

Peel/Peelrestanten +++ + - + + - - + - +

Beekdalen N-Limburg +++ ++ - ++ + - - + - +

Beekdalen M-Limburg +++ ++ - + + - + + - +

Eiland van Weert ++ + - + + - - - - +

Middenterrassen +++ ++ - + + - + + - +

Roer/Vlootbeekdal +++ +++ - ++ ++ + - + - ++

Maasdal +++ + - + + + + + - +

Heuvelland +++ ++ + ++ + + + + - ++

6.2 Bewoningsgeschiedenis

6.2.1 Hoogterras/stuwwallen

6.2.1.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dat was bij 
de stuwwallen en aan de voet van het hoogterras ook het geval. Daar zorgde kwel voor een regelmatige 
toevoer van water. Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep 
als dominante boomsoorten. Voor consumptie waren de belangrijke diersoorten: oeros, eland, edelhert, ree, 
wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 
Jacht en visserij zullen nog belangrijke nevenactiviteiten zijn geweest in het boerenbedrijf. 
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De menselijke ingrepen in het landschappen waren kleinschalig. Van grote ontbossingen en kaalslag is nog 
geen sprake, maar later in het Midden-Neolithicum zijn de ingrepen van de mens markanter zichtbaar.  461

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van middenneolithische bewoningssporen plaatsgevonden 
dat nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van de hoogterrassen/stuwwallen. 

6.2.1.2 Bewoning
Verspreid komen op de stuwallen en het hoogterras middenneolithische vondsten voor.  462 Op de 
hoogste delen van beide landschapstypen ontbreken ze vrijwel geheel, zeker als in de studie het 
verspreidingspatroon van bijlen wordt betrokken.  463 Bijlen worden zowel in MK-periode als tijdens 
de Steingroep gebruikt en omdat deze objecten ook door leken herkend en gemeld worden, kan de 
verspreiding een goed beeld leveren van de gebieden waar gewoond en gewerkt werd en gebieden die niet 
werden bezocht of gebruikt. (afb. 06.04)   

Afbeelding 06.04 Verspreiding van neolithische bijlen in Limburg bijlen (Verhart 2010, fig. 7).

461 Kalis & Meures-Balke 1997. 

462 Mooren 1994. 

463 Verhart 2010, 2013.
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Het hoogterras en de stuwwallen laten een zeer dunne strooiing zien dat aantoont dat hier nauwelijks 
nederzettingen hebben gelegen. De verspreide vondsten zijn mogelijk een indicatie voor activiteiten in het 
bos. 
Een ander beeld leveren de hellingen van de hoogterras op, vooral in het zuidelijke deel van het 
hoogterras. In specifieke gebieden zijn daar wel vindplaatsen te vinden. Op de hellingen van het zuidelijke 
deel van de Vlootbeek  464 en op de helling van het hoogterras van Echt bijvoorbeeld.  465 Het algemene beeld 
van de bewoning met kleine los in het landschap liggende boerderijen lijkt hier op te gaan. Specifieke 
locaties voor andersoortige activiteiten ontbreken tot op heden. Wel komen er los aangetroffen pijlspitsen 
voor die wijzen op jacht. In het gebied van Echt zijn enkele vindplaatsen aangetroffen die aanwijzingen 
hebben opgeleverd voor gespecialiseerde verwerking van (gebroken) bijlen.  466  

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de bewoning hebben vergroot. Wel is nieuwe informatie beschikbaar gekomen door inventarisaties 
van amateurcollecties en een studie van de verspreiding van bijlen in het gebied tussen Tegelen en 
Roermond.  467  

6.2.1.3 Begraving 
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen van begravingen aangetroffen.

6.2.1.4 Economie, land- en watergebruik
Over dit onderwerp zijn geen specifieke gegevens bekend. In zijn algemeenheid hebben kleine 
boerengemeenschappen de hellingen van het hoogterras gebruikt. We treffen daar het gebruikelijke 
nederzettingsmateriaal als oppervlaktevondsten aan. Het gaat om vuursteen en wat aardewerk dat de tand 
des tijds heeft doorstaan. 
Een uitzondering vormen enkele vindplaatsen bij Echt. Daar wordt, naast het normale nederzettingsafval, 
een groot aantal halffabricaten van vuurstenen bijlen aangetroffen. Duidelijk is dat het om oude en 
gebroken exemplaren gaat die buitengewoon goed zijn bijgewerkt, vergelijkbaar in bewerkingstechniek en 
uiterlijke vorm, zoals voorkomt bij de vuursteenmijnen in Zuid-Limburg. Mogelijk is hier sprake van een 
regionaal productiecentrum voor bijlen. Op deze vindplaatsen komen ook veel bijlen voor die gemaakt zijn 
van meer exotische vuursteen, zoals: Lousberg, St. Mihiel en tertiair vuursteen (Romigny-Lhéry). 
Water was in deze gebieden te vinden in kleine beken en in de natte zones aan de basis van het hoogterras 
en stuwwallen in de vorm van kwel. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis van 
de economie en het land- en watergebruik hebben vergroot. Wel is nieuwe informatie beschikbaar gekomen 
door inventarisaties van amateurcollecties en een studie van de verspreiding van bijlen in het gebied 
tussen Tegelen en Roermond.  468 (afb. 06.05)   

464 Brounen 1985, 1986.

465 Van Haaren & Modderman 1973. De inventarisatie van de collectie van L. Keuren uit Echt door het Limburgs 

Museum heeft tientallen grote vindplaatsen opgeleverd. Zowel materiaal van de Michelsbergcultuur als van de 

Steingroep is daarin aangetroffen.  

466 Niet gepubliceerde resultaten van de inventariatie van de collectie Keuren in het Limburgs Museum. 

467 Verhart 2010, 2013.

468 Verhart 2013.



194

Afbeelding 06.05 Verspreiding van bijlen tussen Tegelen en Roermond (Verhart 2013, fig. 6).

6.2.1.5 Locatiekeuze
Op het hoogterras en op de stuwwallen zelf ontbreken nederzettingen uit het Midden-Neolithicum. Die hoge 
delen zijn vermoedelijk te droog geweest. Wel zijn er vindplaatsen aanwezig op de hellingen, waar water te 
vinden is dat door kwel aan het oppervlak kwam. Het is vooral in het zuiden van deze landschappen waar die 
vindplaatsen aanwezig zijn.  

Kenniswinst
In de evaluatieperiode hebben geen opgravingen plaatsgevonden of zijn andersoortige onderzoeken 
uitgevoerd die onze kennis over locatiekeuzes hebben vergroot. 
 
6.2.1.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen specifieke opgravingsgegevens uit deze gebieden bekend. In zijn algemeenheid 
woonden hier kleine boerengemeenschappen die zelfverzorgend waren. Er wordt vanuit gegaan dat deze 
boeren sterk egalitair waren. 
De vindplaatsen in Echt met veel halffabricaten zijn een aanwijzing dat er misschien specialisten in de 
samenleving aanwezig waren. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis over 
de gemeenschap en samenleving op de stuwwallen en het hoogterras hebben vergroot. De inventarisatie van 
de collectie Keuren heeft een aanwijzing voor specialisatie opgeleverd. 
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6.2.1.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

6.2.1.8 Langetermijnperspectief
Het stuwwallengebied en hoogterras zijn in het Midden-Neolithicum voor het eerst geëxploiteerd door 
boeren en dan vooral de hellingen ervan. Sporen van latere boeren, daterend uit het Laat-Neolithicum 
zijn zeldzaam, met uitzondering van een klein groepje grafheuvels aan de voet van het hoogterras bij 
Swalmen.  469 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over het langetermijnperspectief van de stuwwallen en het hoogterras hebben vergroot. 

6.2.1.9 Krijgsgeschiedenis
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp in verband 
kunnen worden gebracht.

6.2.1.10 Materiële cultuur
De Michelsbergcultuur is vooral zichtbaar in Limburg door de vuurstenen werktuigen. Opvallend is dat veel 
gemijnde vuursteen wordt gebruikt. Een tweede kenmerk is het macrolithisch karakter van de werktuigen.  470 
Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: een meer formele op gemijnde 
vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen het basismateriaal is. Het meeste 
vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen en bijlen. Die klingen en afslagen 
worden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, klingkrabbers en grote afslagkrabbers 
te onderscheiden. Ook zijn er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien van een halfvlakdekkende retouche op 
beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige uitvoering. De bijlhalffabricaten worden 
in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spitsovale doorsnede. Door gebruik, slijtage en 
bijwerking kan er een grote variatie aan vormen ontstaan. Daarnaast komen nog ruwer gemaakte bijlen 
voor, de zgn. tranchetbijlen of afslagbijlen. 
Van steen werden ook bijlen vervaardigd. Daarnaast werd dit materiaal gebruikt voor slijpen, schuren en 
malen. Uit de groeve Belvédère is een pijlschachtstrekker bekend die waarschijnlijk uit de MK-periode 
dateert. Doorboorde werktuigen komen niet meer voor. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem, dus meestal resten er alleen scherven.  471 De 
gebruikte klei is vaak verschraald met kwarts, met als bijmenging zand en chamotte. Ook komt vuursteen 
als verschraling voor, maar meestal in het zuiden van de provincie. De verschraling hoeft niet in alle 
gevallen samen voor te komen. Rolopbouw is soms zichtbaar, het oppervlak gevlakt en gepolijst en 
versiering ontbreekt vrijwel geheel. Wel komen doorboorde en niet-doorboorde knobbeloren incidenteel 
voor. Het vormenspectrum omvat vooral potten en kommen met een ronde bodem en met een wijd naar 
buiten staande hals en rand. Vlakke bodems komen niet voor. Minder frequent zijn flessen, schalen, napjes, 
lepels en bakplaten. (afb. 06.06)  Aan het eind van de Michelsbergfase zijn er enkele vindplaatsen bekend 
waar aardewerk is aangetroffen dat grote overeenkomsten vertoont met dat van de Hazendonk in West-
Nederland.  472 

469 Lanting & van der Waals 1974. 

470 Zie voor het vuursteen o.a. ; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Schreurs 2005; Verhart 

2000.

471 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Louwe Kooijmans 2005; Schreurs 2005; Verhart 2000. 

472 Amkreutz & Verhart 2006. 
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Afbeelding 06.06 Binnen het Michelsbergaardwerk komen zelden versierde potten voor. Dit is een 
exemplaar uit Maastricht-Vogelzang (Brounen 1995, fig. 14).

Organisch materiaal is zeer zeldzaam en ontbreekt in feite. De enkele vondsten die we kenden, vallen bij 
nader inzien af.  473    
Onze kennis van de materiële cultuur van de Steingroep is veel geringer. Het vuursteen heeft weinig 
diagnostische kenmerken en het aardewerk, zeker in scherfvorm, vertoont grote overeenkomsten met dat 
van de MK. 
De klei van de potten is meestal verschraald met kwarts en het oppervlak van het vaatwerk is minder goed 
afgewerkt. Bijmengingen van de verschraling met zand, hematiet en chamotte komen voor, maar vuursteen 
ontbreekt. 
Een opvallend verschil met de MK is dat bij Stein alle potten een vlakke bodem hebben. Bolle, zo 
kenmerkend voor MK-periode ontbreken geheel. Meestal hebben de Steinpotten een S-vormig profiel, 
maar mogelijk ook andere vormen komen voor, bijvoorbeeld potten met een vrij recht opstaande hals.  474 
Sporadisch komen knobbeloren en perforaties onder de rand voor. Incidenteel zijn de vondsten van 
kraagflesjes en bakplaten.  475 
Hoewel de vuursteenmijnbouw in de Steinperiode doorloopt, is het aantal macrolithisch werktuigen dat op 
Steinvindplaatsen is aangetroffen en aan deze cultuur kan worden toegeschreven, gering. In ieder geval 
wordt Rijckholtvuursteen ten noordwesten van Limburg op vindplaatsen met eenzelfde ouderdom als Stein 
niet meer aangetroffen.  476 
De vuursteenindustrie van de Steingroep is veel minder formeel en van een mindere kwaliteit dan die 
van de Michelsbergcultuur. Klingen zijn veel minder talrijk en afslagen lijken het basismateriaal te zijn 
om werktuigen van te maken. De meest markante werktuigen van vuursteen zijn de pijlspitsen waarvan 
drie typen bekend zijn: transversaal, ruitvormig en in de vorm van een dennenboompje. De ruitvormige, 
die kenmerkend zijn voor de Seine-Oise-Marnecultuur zijn zeldzaam. De krabbers zijn klein en er 
komen bijlen voor. Opvallend is daarbij het grote aandeel van bijlen die gemaakt zijn van Lousberg- en 

473 De schedel uit de vuursteenmijn van Rijckholt blijkt veel jonger (De Grooth et al. 2011) en de werktuigen van been 

en gewei uit het Bosserveld (Maastricht)  zijn mogelijk een vindplaatsvervalsing ( Verhart 1995, 27-30).  

474 Van Haaren & Modderman 1973, 38, afb. 29. 

475 Verhart 2010. 

476 Amkreutz 2013; Verhart 2010. 
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Valkenburgvuursteen.  477 
Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen uitgevoerd die onze kennis over het materiële cultuur 
van de stuwwallen en het hoogterras hebben vergroot. Wel heeft de inventarisatie van de collectie 
Keuren veel nieuwe gegevens opgeleverd over het vuursteengebruik in het Midden-Neolithicum op goed 
gedocumenteerde vindplaatsen. 

6.2.2 Maasduinengebied

6.2.2.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Het grootste 
deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als dominante boomsoorten. Voor 
consumptie waren de belangrijke diersoorten: oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, 
lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. Jacht en visserij zullen nog 
belangrijke nevenactiviteiten zijn geweest in het boerenbedrijf. 
De menselijke ingrepen in het landschappen waren kleinschalig. Van grote ontbossingen en kaalslag is nog 
geen sprake, maar later in het Midden-Neolithicum zijn de ingrepen van de mens markanter zichtbaar.  478

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van middenneolithische bewoningssporen plaatsgevonden 
dat nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van de Maasduinen. 

6.2.2.2 Bewoning
In het langgerekte Maasduinengebied is, op grond van de verspreiding van bijlen, een dunne strooiing 
te zien met vondsten uit het Midden-Neolihicum. In het zuidelijke deel, ten noorden van Venlo, lijkt de 
dichtheid iets toe te nemen. 
Uit de Michelsbergperiode dateren enkele vindplaatsen, met als belangrijkste die van Ven-Zelderheide  479 
en Siebengewald-Beltweg.  480 Een klein aantal andere vondstlocaties is uit het noordelijke deel van de 
gemeente Bergen bekend.  481 
Dit is ook het geval voor de Steinperiode. Ook daarvan komen in het noorden enkele vindplaatsen voor. 
Een opmerkelijke vindplaats is Siebengewald waar aardewerk en vuursteen werd aangetroffen bij een 
kleine ontgronding.  482 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de bewoning hebben vergroot. 

477 Verhart 2010.

478 Kalis & Meures-Balke 1997. 

479 Verscharen & Mooren 1993. 

480 Van Dijk 2007. 

481 Mooren 1994. 

482 Verscharen 1987. 
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6.2.2.3 Begraving 
Er zijn in de Maasduinen geen sporen van begravingen aangetroffen.
6.2.2.4 Economie, land- en watergebruik
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

6.2.2.5 Locatiekeuze
De bekende vindplaatsen in het Maasduinengebied liggen dicht bij water. Dat kan het dal van de Maas 
zijn of beken die het gebied doorsnijden. Toch lijkt de dunne en wijde spreiding van bijlen een indicatie te 
zijn dat de Maasduinen in het Midden-Neolithicum een perifeer gebied was voor boerennederzettingen die 
elders gesitueerd waren. Het is overigens niet bekend waar die liggen. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de locatiekeuze hebben vergroot. 

6.2.2.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen specifieke opgravingsgegevens uit dit gebied bekend. In zijn algemeenheid 
woonden hier kleine boerengemeenschappen die zelfverzorgend waren. Aaangenomen wordt dat deze 
boeren sterk egalitair waren. 

6.2.2.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

6.2.2.8 Langetermijnperspectief
Ook over dit onderwerp zijn weinig gegevens bekend. Wel valt op dat vindplaatsen die MK-vondsten 
opleverden ook in latere perioden werden gebruikt.  483 Er lijkt dus sprake te zijn van continuïteit in het 
Midden- en Laat-Neolithicum. 
Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

6.2.2.9 Krijgsgeschiedenis
Er zijn in de Maasduinen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp in verband kunnen worden 
gebracht.

6.2.2.10 Materiële cultuur
De Michelsbergcultuur is vooral zichtbaar in Limburg door de vuurstenen werktuigen. Opvallend is dat 
veel gemijnde vuursteen wordt gebruikt. Een ander belangrijk kenmerk is het het macrolithisch karakter 
van de werktuigen.  484 Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: een 
meer formele op gemijnde vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen het 
basismateriaal is. Het meeste vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen 
en bijlen. Die klingen en afslagen worden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, 
klingkrabbers en grote afslagkrabbers te onderscheiden. Ook zijn er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien 
van een halfvlakdekkende retouche op beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige 

483 Mooren 1994. 

484 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 

2000.
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uitvoering. De bijlhalffabricaten worden in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spits-ovale 
doorsnede. Door gebruik, slijtage en bijwerking kan er een grote variatie aan vormen ontstaan. Daarnaast 
komen nog ruwer gemaakte bijlen voor, de zgn. tranchetbijlen. 
Van steen werden ook bijlen vervaardigd. Daarnaast werd dit materiaal gebruikt voor slijpen, schuren en 
malen. Doorboorde werktuigen komen niet meer voor. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem, dus meestal resten er alleen scherven.  485 De 
gebruikte klei is vaak verschraald met kwarts, met als bijmenging zand en chamotte. Ook komt vuursteen 
als verschraling voor, maar meestal in het zuiden van de provincie. De verschraling hoeft niet altijd in alle 
gevallen samen voor te komen. Rolopbouw is soms zichtbaar, het oppervlak is gevlakt en gepolijst en 
versiering ontbreekt vrijwel geheel. Wel komen doorboorde en niet-doorboorde knobbeloren incidenteel 
voor. Het vormenspectrum omvat vooral potten en kommen met een ronde bodem en met een wijd naar 
buiten staande hals en rand. Vlakke bodems komen niet voor. Minder frequent zijn flessen, schalen, 
napjes, lepels en bakplaten. Aan het eind van de Michelsbergfase zijn er enkele vindplaatsen bekend 
waar aardewerk is aangetroffen dat grote overeenkomsten vertoont met dat van de Hazendonk in West-
Nederland.  486 (afb. 06.07)   

485 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.

486 Amkreutz & Verhart 2006. 



200

Afbeelding 06.07 Verschillende scherven van kenmerkend Hazendonkaardewerk uit Limburg (Amkreutz & 
Verhart 2006, fig. 4).
Organisch materiaal is zeer zeldzaam en ontbreekt in feite. De enkele vondsten die we kenden, vallen bij 
nader inzien af.  487    
Onze kennis van de materiële cultuur van de Steingroep is veel geringer. Het vuursteen heeft weinig 
diagnostische kenmerken en het aardewerk, zeker in scherfvorm, vertoont grote overeenkomsten met dat 
van de MK. 
De klei van de potten is meestal verschraald met kwarts en het oppervlak van het vaatwerk is minder goed 
afgewerkt. Bijmenging van de verschraling met zand, hematiet en chamotte komen voor, maar vuursteen 
ontbreekt. 
Een opvallend verschil met de MK is dat bij de Steingroep alle potten een vlakke bodem hebben. Meestal 
hebben ze een S-vormig profiel, maar mogelijk ook andere vormen komen voor, bijvoorbeeld potten 
met een vrij recht opstaande hals.  488 Sporadisch komen knobbeloren en perforaties onder de rand voor. 
Incidenteel zijn de vondsten van kraagflesjes en bakplaten.  489 
Hoewel de vuursteenmijnbouw in de Steinperiode doorloopt, is het aantal macrolithische werktuigen dat op 
Steinvindplaatsen is aangetroffen en aan deze cultuur kan worden toegeschreven, gering. In ieder geval 
wordt Rijckholtvuursteen ten noordwesten van Limburg op vindplaatsen met eenzelfde ouderdom als Stein 
niet meer aangetroffen.  490 
De vuursteenindustrie van de Steingroep is veel minder formeel en van een mindere kwaliteit. Klingen zijn 
veel minder talrijk en afslagen lijken het basismateriaal te zijn om werktuigen van te maken. De meest 
markante werktuigen van vuursteen zijn de pijlspitsen waarvan drie typen bekend zijn: transversaal, 
ruitvormig en in de vorm van een dennenboompje. De ruitvormige, die kenmerkend zijn voor de Seine-Oise-
Marnecultuur zijn zeldzaam. 
De krabbers zijn klein en er komen bijlen voor. Opvallend is daarbij het grote aandeel van bijlen die 
gemaakt zijn van Lousberg- en Valkenburgvuursteen. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

6.2.3 Peel en Peelrestanten

6.2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die effecten 
waren sterk in de Peel. Het breidde zich sterk uit en grote delen van wat nu de Peelrestanten zijn waren 
afgedekt met veen.  491  
De hogere dekzandzones waren bedekt met dichte loofbossen met linde, eik en iep als dominante 

487 De schedel uit de vuursteenmijn van Rijckholt blijkt veel jonger (De Grooth et al. 2011) en de werktuigen van been 

en gewei uit het Bosserveld (Maastricht)  zijn mogelijk een vindplaatsvervalsing (Verhart 1995, 27-30).  

488 Van Haaren & Modderman 1973, 38, afb. 29. 

489 Verhart 2010.

490 Amkreutz 2013.

491 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  
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boomsoorten. Voor consumptie waren de belangrijke diersoorten: oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, 
bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. Jacht en 
visserij waren nog belangrijke nevenactiviteiten in het boerenbedrijf. 
De menselijke ingrepen in het landschappen waren kleinschalig. Van grote ontbossingen en kaalslag is nog 
geen sprake, maar later in het Midden-Neolithicum zijn de ingrepen van de mens markanter zichtbaar.  492

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van middenneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van de 
Peel- en de Peelrestanten. 

6.2.3.2 Bewoning
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn weinig vondsten uit het Midden-Neolithicum bekend. Ze bevinden 
zich vooral op de overgangszone van dekzand naar Peel. Vondsten uit de Peel zelf, uit het toenmalige 
veenlandschap, zijn onbekend. We moeten ons realiseren dat de vondsten in de Peelrestanten tijdens het 
achterlaten in een relatief droog gebied werden gebruikt. 
De aangetroffen vondsten maken in feite onderdeel uit van het bewoningspatroon in het beekdalenlandschap. 
Aangenomen wordt dat de vindplaatsen op de grens van Peel en dekzand in de Michelsbergperiode geen 
boerennederzettingen zijn, maar kleine jachtkampjes en verblijfplaatsen voor andere vormen van exploitatie 
van het natuurlijke landschap.  493 Dat kan worden afgeleid uit de kleine omvang van de vindplaatsen, het 
greringe aantal artefacten en het veelvuldig voorkomen van pijlspitsen. Deze exploitatie heeft sterke 
mesolithische wortels. 
Een vergelijkbare bewoning/exploitatie vond plaats tijdens de Steinfase. Wel is dan de intensiteit veel 
geringer.  494 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van middenneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor de bewoning van de Peel- en de Peelrestanten. 

6.2.3.3 Begraving 
Er zijn in de Peel en de Peelrestanten geen sporen van begravingen aangetroffen.

6.2.3.4 Economie, land- en watergebruik
De Peel en de Peelrestanten zijn tijdens het Midden-Neolithicum (MK en Stein) vooral geëxploiteerd in de 
vorm van kleine jachtkampjes en verblijfplaatsen voor andere vormen van exploitatie van het natuurlijke 
landschap. Agrarische nederzettingen komen niet voor. Die lagen veel oostelijker, op de overgang van het 
dekzandgebied naar het Maasdal.  495

Die kampjes en andere plekken waar men verbleef lagen dicht bij water.

6.2.3.5 Locatiekeuze
De MK-vindplaatsen in de Peel en de Peelrestanten liggen op de overgang van het dekzand naar de natte 
Peel, juist op de plaats waar de beken ontspringen. Een patroon dat volledig vergelijkbaar is met dat van het 
Laat-Mesolithicum. In de Steinfase zijn er veel minder vindplaatsen.

492 Kalis & Meures-Balke 1997. 

493 Verhart 2000, 56, afb. 2.10.

494 Verhart 2000. 

495 Verhart 2000.
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Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de locatiekeuze hebben vergroot of gewijzigd. 

6.2.3.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen specifieke opgravingsgegevens uit dit gebied bekend. De kleine vindplaatsen 
en losse vondsten suggereren dat hier kleine groepjes boeren hier nog incidenteel joegen en andersoortige 
activiteiten uitvoerden. Hun nederzettingen lagen veel oostelijker. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de gemeenschap en samenleving hebben vergroot. 

6.2.3.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

6.2.3.8 Langetermijnperspectief
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn enkele middenneolithische vondsten bekend. Uit het Laat-Neolithicum 
ontbreken deze en lijkt het gebied niet meer geëxploiteerd te worden.

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over het langetermijnperspectief hebben vergroot. 

6.2.3.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

6.2.3.10 Materiële cultuur
Door het beperkte aantal vondsten in de Peel zelf en de Peelrestanten moeten we gebruik maken van het 
algemene beeld van de materiële cultuur in de aangrenzende gebieden en die algemeen geldend zijn voor 
Limburg. 
In de vuursteenvoorziening wordt er veel gebruik gemaakt van gemijnde vuursteen en de werktuigen zijn 
macrolithisch van karakter.  496 Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: 
een meer formele op gemijnde vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen 
het basismateriaal is. Het meeste vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen 
en bijlen. Die klingen en afslagen worden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, 
klingkrabbers en grote afslagkrabbers te onderscheiden. Ook zijn er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien 
van een halfvlakdekkende retouche op beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige 
uitvoering. In het gebied van de Peel worden losse pijlspitsen aangetroffen. De bijlhalffabricaten werden 
in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spits-ovale doorsnede. Door gebruik, slijtage en 
bijwerking kan er bij de bijlen een grote variatie aan vormen ontstaan. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem. Er resten vooral scherven.  497 Ze zijn verschraald 

496 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 

2000.

497 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.
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met kwarts, met als bijmenging zand en chamotte. In combinatie met enkele technologische- en 
morfologische kenmerken kan het aan MK worden toegeschreven. Zo zijn er scherven met rolopbouw, 
zorgvuldig afgewerkte wandoppervlakken waar geen kwarts doorheen steekt, een enkel knobbeloor, dun 
en hard baksel en naar buitenstaande, uitgetrokken randen. Over het vormenspectrum is vaak weinig te 
zeggen. 

Ook van de Steingroep komen scherven voor. Ze zijn verschraald met kwarts en het oppervlak is minder 
goed afgewerkt. Morfologische kenmerken zijn gering. Er zijn enkele vlakke bodemfragmenten, dikke naar 
buiten staande randen en in een enkel geval komen gaatjes onder de rand voor. 
Het vuursteen heeft weinig diagnostische kenmerken. Macrolithische werktuigen zijn er niet, maar kunnen 
mogelijk als MK zijn beschreven. Het zijn vooral de spitsen die herkenbaar zijn: transversaal, ruitvormig en 
in de vorm van een dennenboompje. De krabbers zijn klein en er komen bijlen voor. Daartoe kunnen veel 
van de bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen gerekend worden. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de materiële cultuur hebben vergroot. 

6.2.4 Beekdalen Noord-Limburg

6.2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit was vooral sterk aan de 
westelijke helft van het beekdalenlandschap, op de overgang naar de Peel.  498  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als dominante 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het beekdalenlandschap.  499 Op de 
overgang van dekzand naar het Maasdal was de vegetatie opener. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 
In de kernregio Venray bleek dat die dieren nog werden bejaagd door de boeren van de Michelsbergcultuur 
in de natte zones van het landschap: de beekdalen en de overgang van dekzand naar Peel.  500 Vermoedelijk 
vonden die activiteiten ook plaats in het dal van de Maas. Daar zal ook zijn gevist. 
In de Steinfase lijkt de exploitatie van het beekdalenlandschap geringer te zijn geweest. Er zijn minder 
vindplaatsen bekend. Deels kan dit veroorzaakt zijn door het geringe aantal gidsartefacten waarover wij uit 
deze periode beschikken. 
Op de overgang van Maasdal naar dekzand lagen de boerennederzettingen, juist op de wat leemrijkere 
zandgronden waar ook later de aanzetten voor de dorpskernen zijn te vinden uit de Vroege Middeleeuwen. 
Dit patroon is vrijwel gelijk in de Michelsberg- als in de Steinperiode. (afb. 06.08)   

Kenniswinst

498 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

499 Verhart 2000. 

500 Wansleeben & Verhart 1990, 1992, 1995, 1998.  
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Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van vroegneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van het 
beekdalenlandschap. 
6.2.4.2 Bewoning
Het noordelijke beekdalenlandschap is rijk aan vondsten uit het Midden-Neolithicum. Een eerste indicatie 
vormt de verspreiding van vuurstenen bijlen. In het noordelijke deel van het gebied liggen die verspreid 
over het gehele gebied, in het zuidelijke deel is een verdichting waar te nemen in de overgangszone van 
dekzand naar Maasdal. 
Daarnaast zijn bij de inventarisatie van amateurcollecties veel middenneolithische vondsten aan het 
licht gekomen.  501 In de IJzertijdnederzetting Oostrum-De Hulst kwam een kuil te voorschijn met vroeg 
MK-aardewerk, maar overige sporen ontbraken.  502 

Afbeelding 06.08 Verschuiving in verspreiding van neolithische vindplaatsen in de kernregio Venray 
(Verhart 200, fig. 2.10).

De studie van het noordelijke deel van het beekdalenlandschap, de kernregio Venray in het kader van het 
Maasdalproject, heeft een duidelijk patroon en ontwikkeling opgeleverd over de bewoning in dit gebied.  503 

501 Veel van deze collecties bevinden zich in het Limburgs Museum, Venlo. 

502 Van der Velde & Kenemans 2003. 

503 Verhart 2000. 
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Op de overgangszone van dekzand naar Maasdal lagen de nederzettingen en het westelijke achterland 
werd geëxploiteerd voor jacht en andere kleinschalige activiteiten. Door de tijd nemen die laatste af en in 
de Steinfase wordt dit gebied nog maar sporadisch gebruikt. 
Op de overgang van dekzand naar Maasdal zijn geen opgravingen uitgevoerd waardoor onbekend is 
hoe groot die nederzettingen waren en wat voor eventuele huizen hier stonden. Op grond van modellen 
ontwikkeld in de Roerstreek, gaat het hier vermoedelijk ook om los in het landschap gelegen boerderijen 
die telkens verplaatst moesten worden om nieuwe vruchtbare akkergrond te ontginnen. 
Behalve vondsten van de Michelsbergcultuur en Steingroep zijn in dit gebied ook aardewerkscherven van 
de Hazendonkgroep aangetroffen.  504 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode hebben er geen opgravingen plaatsgevonden van middenneolithische nederzettingen 
in de beekdalen van Noord-Limburg. Wel worden er bij archeologisch onderzoek van nederzettingen of 
andersoortige verschijnselen uit de latere tijd losse stukken vuursteen gevonden die uit deze periode 
kunnen dateren. 

6.2.4.3 Begraving 
Er zijn in de beekdalen van Noord-Limburg geen sporen van begravingen aangetroffen.

6.2.4.4 Economie, land- en watergebruik
Er zijn weinig vondsten die ons informeren over de voedseleconomie. Eigenlijk is het alleen de 
verspreiding van vuursteen en de samenstelling van de werktuigen die daarvoor gegevens leveren. De 
Michelsbergboeren woonden op de hogere zone langs de Maas, op de overgang van het dekzandgebied en 
de rivier. Daar zullen kleine boerennederzettingen hebben gelegen, bestaande uit een enkele boerderij en 
akkerland daaromheen. Dit beeld is gebaseerd op het model dat voor het Roerdal is ontwikkeld.  505 
Vanuit die boerennederzettingen werden activiteiten ontplooid in het omliggende gebied, zoals exploitatie 
van het bos en achterland. Het patroon aan vindplaatsen in de dalen ligt aan de basis van deze aanname. 
De boerengemeenschappen maakten onderdeel uit van een uitgebreid handelsnetwerk dat gebaseerd is op 
sociale relaties. Hiermee arriveerde, van hand tot hand, gemijnde vuursteen uit het zuiden (Rijckholt) en 
daar zullen o.a. bos- en landbouwproducten tegenover gestaan hebben.
Het bovenstaande beeld lijkt grotendeels ook op te gaan voor de Steingroep. Ook in deze periode liggen de 
nederzettingen op de overgang van Maasdal naar het dekzand. Een duidelijk verschil is dat de exploitatie 
van de beekdalen en het achterland minder wordt, althans wat de jacht betreft. De verspreiding van bijlen - 
die niet cultureel gescheiden kunnen worden - tonen die activiteiten in het bos nog aan. Vermoedelijk gaat 
het om de winning van hout. Het is deze periode dat vuurstenen bijlen uit Lousberg in zwang zijn. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode hebben er geen opgravingen plaatsgevonden van middenneolithische nederzettingen 
in de beekdalen van Noord-Limburg die nieuwe inzichten hebben opgeleverd over de economie en het land- 
en watergebruik.

6.2.4.5 Locatiekeuze
Dit onderwerp is hierboven al grotendeels beschreven.

Kenniswinst

504 Amkreutz & Verhart 2006. 

505 Verhart 2000.
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In de evaluatieperiode is geen onderzoek uitgevoerd van middenneolithische nederzettingen in de beekdalen 
van Noord-Limburg die nieuwe inzichten hebben opgeleverd of ons beeld hebben bijgesteld over de 
locatiekeuze.
6.2.4.6 Gemeenschap/samenleving
Door het ontbreken van opgravingen kunnen er voor deze regio geen specifieke uitspraken worden 
gedaan over de gemeenschap en de samenleving. We moeten terugvallen op het algemene model. Kleine 
boerengemeenschappen leefden verspreid op de zandgronden ten noorden van de löss. De bewoners 
van die boerenbedrijven bestonden uit een kerngezin met grootouders en enkele andere verwanten. Via 
handels-, familiale- en sociale netwerken stonden die groepjes nauw met elkaar in contact. Dat zorgde voor 
de uitwisseling van grondstoffen, informatie, objecten en huwelijkspartners. Deze boerengemeenschappen 
waren vermoedelijk egalitair. Een van de weinige aanwijzingen voor (sociale) verschillen in de samenleving 
zijn pronkbijlen die in deze periode sporadisch voorkomen. Ook kunnen bijlen die van exotische materialen 
gemaakt zijn een dergelijke rol hebben gespeeld. 

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp gemeenschap en samenleving geen nieuwe gegevens 
beschikbaar gekomen. 

6.2.4.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp is weinig bekend. Er is echter wel een categorie om rekening mee te houden. Uit het 
noordelijke deel van het beekdalenlandschap van Noord-Limburg worden nogal wat bijlen in de beekdalen 
aangetroffen. Een deel daarvan zal gewoon zijn gebruikt om hout te hakken in het toenmalige bos. Een ander 
deel - en hoewel het oude vondsten zijn en de exacte gegevens van vondstomstandigheden ontbreken - zou 
er op kunnen duiden dat deze ooit onderdeel zijn geweest van een depositie. Het gaat om enkele exemplaren 
die een bruine patinering bezitten. 

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp rituele praktijken geen nieuwe gegevens beschikbaar 
gekomen. 

6.2.4.8 Langetermijnperspectief
Het beekdalenlandschap van Noord-Limburg kent tijdens het Midden-Neolithicum opmerkelijke veranderingen. 
In de periode van de Michelsbergcultuur vestigden zich hier boeren of zijn het de hier voormalige 
rondtrekkende jagers en verzamelaars die de overstap maken naar deze nieuwe levenswijze. De continuïteit 
van gebruik van het westelijke beekdalenlandschap is hier een belangrijke aanwijzing voor. Door de tijd zal dit 
gebied verlaten worden. In de Steinfase vinden we er amper vondsten terug. In het Laat-Neolithicum lijkt jacht 
geen enkele rol meer te spelen getuige het ontbreken van vondsten in de beekdalen. Er zijn nog wel veel 
vindplaatsen in de zone op de overgang dekzand naar Maas. Grotendeels zullen deze een agrarisch karakter 
hebben gehad.  

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor 
het langetermijnperspectief.

6.2.4.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

6.2.4.10 Materiële cultuur
De vondsten in de beekdalen van Noord-Limburg van de Michelsbergcultuur vertonen sterke overeenkomsten 
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met die uit de rest van Limburg. Er wordt veel gemijnde vuursteen gebruikt en de werktuigen zijn 
macrolithisch van karakter.  506 Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: 
een meer formele op gemijnde vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen 
het basismateriaal is. Het meeste vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen 
en bijlen. Die klingen en afslagen worden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, 
klingkrabbers en grote afslagkrabbers te onderscheiden. Ook zijn er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien 
van een halfvlakdekkende retouche op beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige 
uitvoering. De bijlhalffabricaten worden in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spits-ovale 
doorsnede. Het aantal halffabricaten is overigens gering in het beekdalenlandschap. Door gebruik, slijtage 
en bijwerking kan er bij de bijlen een grote variatie aan vormen ontstaan. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem en dat is ook in de beekdalen het geval. Er resten 
vooral scherven.  507 Ze zijn verschraald met kwarts, met als bijmenging zand en chamotte. In combinatie 
met enkele technologische- en morfologische kenmerken kan het aan MK worden toegeschreven. Zo 
zijn er scherven met rolopbouw, zorgvuldig afgewerkte wandoppervlakken waar geen kwarts doorheen 
steekt, een enkel knobbeloor, dun en hard baksel en naar buitenstaande, uitgetrokken randen. Over het 
vormenspectrum is vaak weinig te zeggen. Er zijn enkele vondsten van de Hazendonkgroep.  508 

Afbeelding 06.09 Een selectie van de transversale spitsen uit de grafkelder van Stein 

506 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 

2000.

507 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.

508 Amkreutz & Verhart 2006. 
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(foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).
Ook van de Steingroep komen scherven voor. Ze zijn verschraald met kwarts en het oppervlak is minder 
goed afgewerkt. Morfologische kenmerken zijn gering. Er zijn enkele vlakke bodemfragmenten, dikke naar 
buiten staande randen en in een enkel geval komen gaatjes onder de rand voor. 
Het vuursteen heeft weinig diagnostische kenmerken. Macrolithische werktuigen zijn er niet, maar kunnen 
mogelijk als MK zijn beschreven. Het zijn vooral de spitsen die herkenbaar zijn: transversaal, ruitvormig en 
in de vorm van een dennenboompje. (afb. 06.09) De krabbers zijn klein en er komen bijlen voor. Daartoe 
kunnen veel van de bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen gerekend worden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

6.2.5 Beekdalen Midden-Limburg

6.2.5.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit was vooral sterk aan de 
westelijke helft van het beekdalenlandschap, op de overgang naar de Peel.  509

Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als dominante 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het beekdalenlandschap.  510 Op de 
overgang van dekzand naar het Maasdal was de vegetatie opener. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. 
In de kernregio Venray bleek dat de dalen van de beken nog gebruikt werden voor de jacht. Vergelijkbaar 
onderzoek heeft niet plaatsgevonden in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg. 
Op de overgang van het Maasdal naar het dekzandgebied lagen de boerennederzettingen, juist op de wat 
leemrijkere zandgronden waar ook later de aanzetten voor veel dorpskernen zijn te vinden uit de Vroege 
Middeleeuwen. Dit kan afgeleid worden aan de verspreiding van de bijlen. Dit patroon is vrijwel gelijk in de 
Michelsberg- als in de Steinperiode. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van vroegneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van het 
beekdalenlandschap. 

6.2.5.2 Bewoning
Het beekdalenlandschap is zeer rijk aan vondsten uit het Midden-Neolithicum.  511 Een eerste indicatie vormt 
de verspreiding van vuurstenen bijlen, waarbij een duidelijke verdichting waarneembaar is parallel aan 
de Maas, juist op de overgang van dal naar dekzand. In het achterland zijn veel minder bijlen gevonden. 

509 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

510 Verhart 2000. 

511 Schreurs 1990. 
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Daarnaast zijn bij de inventarisatie van amateurcollecties veel middenneolithische vondsten aan het licht 
gekomen.· 
Een studie, vergelijkbaar als in de kernregio Venray heeft echter niet plaatsgevonden, maar de constatering 
dat daar een duidelijk patroon waarneembaar was in de ontwikkeling en bewoning van het gebied lijkt hier 
ook opgeld te doen. Op de overgangszone van het dekzand naar het Maasdal lagen de nederzettingen en 
het westelijke achterland werd geëxploiteerd voor jacht en andere kleinschalige activiteiten. Door de tijd 
nemen die laatste af en in de Steinfase wordt dit gebied nog maar sporadisch gebruikt. 
Op de overgang van het dekzand naar het Maasdal zijn in tegenstelling tot het noordelijke gebied wel 
enkele opgravingen uitgevoerd, maar die hebben geen huisplattegronden opgeleverd of ons geïnformeerd 
over de omvang van nederzettingen.  512 Op grond van modellen ontwikkeld in de Roerstreek, gaat het hier 
vermoedelijk ook om los in het landschap gelegen boerderijen die telkens verplaatst moesten worden om 
nieuwe vruchtbare akkergrond te ontginnen. 
Vondsten van de Hazendonkgroep zijn niet in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg aangetroffen.  513 

Afbeelding 06.10 Geconcentreerde sporen opgegraven bij Helden-Panningen. Aanvankelijk werd gedacht 
dat ze middenneolithisch zouden zijn. Inmiddels worden ze jonger gedateerd (Rensink et al. 2006, fig. 6).

Kenniswinst

512 Drenth et al. 2003; Heijmans et al. zonder jaar; Keenmans & Lohof 2005; Rensink et al. 2006; Rensink & 

Theunissen 2011.

513 Amkreutz & Verhart 2006. 
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In de evaluatieperiode hebben er geen opgravingen plaatsgevonden van middenneolithische nederzettingen 
in de beekdalen van Noord-Limburg. Wel worden er bij archeologisch onderzoek van nederzettingen of 
andersoortige verschijnselen uit de latere tijd losse stukken vuursteen en aardewerk gevonden die uit 
deze periode dateren.  514 Die bevestigen het beeld dat de bewoning zich concentreert op de rand van het 
Maasdal. 
In Helden-Panningen heeft fundamenteel onderzoek plaatsgevonden over het vraagstuk waarom 
grondsporen uit het Midden-Neolithicum zo moeilijk te vinden zijn. Dit wordt veroorzaakt door sterke 
uitloging in zandbodems en sterke verbruining in de meer leemrijke sedimenten.  515  (afb. 06.10)    

6.2.5.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

6.2.5.4 Economie, land- en watergebruik
Er zijn weinig vondsten die ons informeren over de voedseleconomie. Eigenlijk is het alleen de 
verspreiding van vuursteen en de samenstelling van de werktuigen die daarvoor gegevens leveren. De 
Michelsbergboeren woonden op de hogere zone langs de Maas, op de overgang van het dekzandgebied en 
de rivier. Daar zullen kleine boerennederzettingen hebben gelegen, bestaande uit een enkele boerderij en 
akkerland daaromheen. Dit beeld is gebaseerd op het model dat voor het Roerdal is ontwikkeld.  516 
Vanuit die boerennederzettingen werden activiteiten ontplooid in het omliggende gebied, zoals exploitatie 
van het bos en achterland. Het patroon aan vindplaatsen in de dalen ligt aan de basis van deze aanname. 
De boerengemmenschappen maakten onderdeel van een uitgebreid handelsnetwerk dat gebaseerd was 
op sociale- en familiale relaties. Hiermee arriveerde, van hand tot hand, gemijnde vuursteen uit het zuiden 
(Rijckholt) en daar zullen o.a. bos- en landbouwproducten tegenover gestaan hebben. Van nog verder zijn 
de contacten naar het noorden. In het beekdalenlandschap van Midden-Limburg zijn twee knophamerbijlen 
bekend die kenmerkend zijn voor de Trechterbekercultuur. 

Het bovenstaande beeld lijkt grotendeels ook op te gaan voor de Steingroep. In deze periode liggen de 
nederzettingen ook op de overgang van de Maas en het dekzand. Een duidelijk verschil in het gebied bij 
Venray was dat de exploitatie van de beekdalen en het achterland minder werd, althans wat de jacht betreft 
in de Steinperiode. Ditzelfde beeld kan in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg verwacht worden. 
De verspreiding van bijlen - die niet cultureel gescheiden kunnen worden - tonen die activiteiten in het 
bos nog aan. Vermoedelijk gaat het om de winning van hout. Het is deze periode dat vuurstenen bijlen uit 
Lousberg in zwang zijn. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode hebben enkele opgravingen plaatsgevonden van middenneolithische 
nederzettingsterreinen in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg, maar deze hebben geen nieuwe 
inzichten opgeleverd over de economie en het land- en watergebruik. Wel bevestigen ze de kennis die we 
ervan hebben.  

6.2.5.5 Locatiekeuze
De meeste vindplaatsen liggen op de overgangszone van dekzand naar het Maasdal en aan de 
benedenloop van de beken die het gebied doorsnijden. Zoals zo vaak in de Prehistorie is de aanwezigheid 
van water een belangrijk element in de keuze van een vestigingsplaats.

514 Genabeek 2007; Heijmans et al. zonder jaar; De Ridder 2011. 

515 Rensink et al. 2006; Rensink & Theunissen 2011. 

516 Verhart 2000.
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Kenniswinst
In de evaluatieperiode hebben enkele opgravingen plaatsgevonden van middenneolithische 
nederzettingsterreinen in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg. Deze bevestigen het bekende 
beeld. 

6.2.5.6 Gemeenschap/samenleving
De weinige opgravingen en magere resultaten maken het niet mogelijk voor deze regio specifieke 
uitspraken te doen over de gemeenschap en de samenleving. We moeten terugvallen op het algemene 
model. Kleine boerengemeenschappen leefden verspreid op de zandgronden ten noorden van de löss. 
De bewoners van die boerenbedrijven bestonden uit een kerngezin met grootouders en enkele andere 
verwanten. Via handels-, familiale- en sociale netwerken stonden die groepjes nauw met elkaar in contact. 
Dat zorgde voor de uitwisseling van grondstoffen, informatie, objecten en huwelijkspartners. Deze 
boerengemeenschappen waren vermoedelijk egalitair. Een van de weinige aanwijzingen voor (sociale) 
verschillen in de samenleving zijn pronkbijlen die in deze periode sporadisch voorkomen. Ook kunnen 
bijlen die van exotische materialen gemaakt zijn een dergelijke rol hebben gespeeld. Een andere mogelijke 
aanwijzing is het voorkomen van knophamerbijlen. 

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp gemeenschap en samenleving geen nieuwe gegevens 
beschikbaar gekomen die ons beeld van de gemeenschap en samenleving moeten bijstellen. 

6.2.5.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp is weinig bekend. Er zijn echter in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg wel 
enkele vondsten die hier mogelijk verband mee houden. In en langs de beken worden bijlen gevonden 
met een opmerkelijke bruinkleuring. Deze zouden opzettelijk gedeponeerd kunnen zijn als offer, een 
wijdverbreid verschijnsel dat ook bekend is uit andere gebieden.
Een tweede vondst die met rituele praktijken in verband kan worden gebracht is een vrijwel complete pot 
van de Steingroep die ontdekt is bij de opgravingen op het industrieterrein Santfort bij Ittervoort.  517 (afb. 
06.11)   In een ronde kuil werden scherven aangetroffen van één enkele pot. Vergelijkbare vondsten van 
losse potten, soms op de kop geplaatst, en buiten nederzettingscontext, zijn op meer plaatsen uit Limburg 
en daarbuiten bekend.  518 Mogelijk zijn het offers.  519    

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp rituele praktijken nieuwe gegevens beschikbaar gekomen. 
Het gaat om een potdepositie in de omgeving van een nederzetting. 

6.2.5.8 Langetermijnperspectief
Met de bewoning van het beekdalenlandschap door de Michelsbergcultuur begint een lange periode van 
permanente aanwezigheid. Voormalige rondtrekkende jagers en verzamelaars
zijn boer geworden en wonen op vaste plaatsen in het landschap. Wel moet regelmatig de nederzetting 
verplaatst worden. 
Na de Michelsbergperiode loopt de bewoning door met de Steingroep en ook de latere bekerculturen zijn 

517 Drenth et al. 2003, Heijmans et al. zonder jaar. 

518 Louwe Kooijmans 2010; Verhart 2010.

519 Louwe koojmans 1983, 2010; Louwe Kooijmans & Verhart 1990. 
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hier aanwezig.

Afbeelding 06.11 Steinpot uit Ittervoort (tekening Leo Verhart).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor 
het langetermijnperspectief.

6.2.5.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

6.2.5.10 Materiële cultuur
De vondsten in de beekdalen van Midden-Limburg van de Michelsbergcultuur vertonen sterke 
overeenkomsten met die uit de rest van Limburg. Er wordt veel gemijnde vuursteen gebruikt en de 
werktuigen zijn macrolithisch van karakter.  520 Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities 
waar te nemen: een meer formele op gemijnde vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld 
vuursteen het basismateriaal is. Het meeste vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, 
grote afslagen en bijlen. Die klingen en afslagen worden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn 
spitsklingen, klingkrabbers en grote afslagkrabbers te onderscheiden. Er zijn pijlspitsen in gebruik, vaak 
voorzien van een halfvlakdekkende retouche op beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en 
bladvormige uitvoering.  521 De bijlhalffabricaten worden in de nederzetting geslepen en hebben overwegend 
een spits-ovale doorsnede. Het aantal halffabricaten is overigens gering in het beekdalenlandschap. Door 
gebruik, slijtage en bijwerking kan er bij de bijlen een grote variatie aan vormen ontstaan. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem en dat is ook in het middenlimburgse 
beekdalenlandschap het geval. Er resten vooral scherven.  522 Ze zijn verschraald met kwarts, met als 
bijmenging zand en chamotte. In combinatie met enkele technologsche-en morfologische kenmerken 
kan het waardewerk aan Michelsbergcultuur worden toegeschreven. Zo zijn er scherven met rolopbouw, 
zorgvuldig afgewerkte wandoppervlakken waar geen kwarts doorheen steekt, een enkel knobbeloor, dun 
en hard baksel en naar buitenstaande, uitgetrokken randen. Over het vormenspectrum is vaak weinig te 
zeggen. 

Van de Steingroep komen ook scherven voor. Ze zijn verschraald met kwarts en het oppervlak is minder 
goed afgewerkt. Morfologische kenmerken zijn gering. Er zijn enkele vlakke bodemfragmenten, dikke naar 
buiten staande randen en in een enkel geval komen gaatjes onder de rand voor. Daarnaast zijn er enkele 
vindplaatsen bekend waar kraagfelsjes voorkomen.  523 
Het vuursteen heeft weinig diagnostische kenmerken. Macrolithische werktuigen zijn er niet, maar kunnen 
mogelijk als MK zijn beschreven. Het zijn vooral de spitsen die herkenbaar zijn: transversaal, ruitvormig en 
in de vorm van een dennenboompje. De krabbers zijn klein en er komen bijlen voor. Daartoe kunnen veel 
van de bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen gerekend worden. 

Kenniswinst

520 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 

2000.

521 Zie voor Heel en omgeving: Schreurs 1990.

522 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.

523 Verhart 2010. 
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Er heeft in de evaluatieperiode onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
en dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur, met name van de 
Steingroep. De vondst van een vrijwel complete pot in Ittervoort heeft het kleine bestand aan aardewerk, en 
zeker van complete potten, vergroot. 

6.2.6 Eiland van Weert

6.2.6.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het Eiland van Weert kenmerkt zich landschappelijk door zijn hogere ligging en wordt afgedekt door 
dekzanden en een middeleeuws esdek. Het feitelijke eiland is kleiner dan het onderzoeksgebied en 
wordt omringd door laaggelegen, natte, gronden die zeer aantrekkelijke gebieden waren voor jagers en 
verzamelaars. 
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit zal in sterke mate hebben 
opgetreden rondom het eiland van Weert.  524  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als dominante 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het eiland. Op de overgang van het 
dekzand naar de natte zones was de vegetatie opener en gevarieerder. 
Veenwinning, egalisatie, ontwatering en bouwactiviteiten hebben grote delen van het landschap verstoord. 
Ook zijn grote delen afgedekt door plaggendekken en sub-recente sedimentaire zandverstuivingen - zoals 
ten westen van Weert - die de ontdekking van steentijdvindplaatsen niet bevorderen. Erosie zorgt juist 
wel voor de ontdekking van vindplaatsen, maar in de Loozerheide, Boshoverheide en de Weerter- en 
Budelerbergen komen nauwelijks middenneolithische artefacten voor. 

Kenniswinst:
In de evaluatieperiode is er op het Eiland van Weert geen onderzoek uitgevoerd dat onze kennis over het 
ontstaan en de ontwikkeling van het (cultuur)landschap ten tijde van het Midden-Neolithicum heeft vergroot. 
Wel is door booronderzoek aangetoond dat in het zandverstuivingsgebied nog intacte bodems aanwezig 
zijn.  525 

6.2.6.2 Bewoning
Het zijn vooral verstoringen en de afdekking die er voor hebben gezorgd dat we weinig vindplaatsen uit dit 
gebied kennen. Er zijn nauwelijks vondsten bekend uit het Midden-Neolithicum. Sporadisch komen die bij 
opgravingen aan het licht en ook de stuifzanden aan de noordwestelijke kant van het eiland hebben weinig 
artefacten uit het Midden-Neolithicum opgeleverd.  526 Het gaat bij opgravingen om een handvol scherven en 
enkele stukken vuursteen.  527 De verspreiding van bijlen laat ook een vrijwel witte vlek zien in het gebied 
waar het Eiland van Weert is te vinden.  528 

524 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

525 Van Putten 2012.

526 Bijvoorbeeld is dit gebleken uit de inventarisatie van de collectie J.J. Butter, thans in het Rijksmuseum van 

Oudheden te Leiden.

527 Van Dijk 2006; Hiddink 2005; Schotten 2005. 

528 Verhart 2010.
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Kenniswinst
In de evaluatieperiode is er op het Eiland van Weert geen onderzoek uitgevoerd dat onze kennis over de 
bewoning in het Midden-Neolithicum heeft vergroot. 

6.2.6.3 Begraving
Er zijn in en rond het Eiland van Weert geen sporen van begravingen aangetroffen.

6.2.6.4 Economie, land- en watergebruik
Met de spaarzame vondsten uit het Midden-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen van de 
economie en het land- en watergebruik. 

6.2.6.5 Locatiekeuze
Met de spaarzame vondsten uit het Midden-Neolithicum kunnen geen uitspraken worden gedaan over de 
locatiekeuze. 

6.2.6.6 Gemeenschap/samenleving
De weinige opgravingen en het geringe aantal oppervlaktevondsten maken het niet mogelijk voor deze 
regio specifieke uitspraken te doen over de gemeenschap en de samenleving. We moeten terugvallen op 
het algemene model. Kleine boerengemeenschappen leefden verspreid op de zandgronden ten noorden 
van de löss. De bewoners van die boerenbedrijven bestonden uit een kerngezin met grootouders en enkele 
andere verwanten. Via handels-, familiale- en sociale netwerken stonden die groepjes nauw met elkaar in 
contact. Dat zorgde voor de uitwisseling van grondstoffen, informatie, objecten en huwelijkspartners. Deze 
boerengemeenschappen waren vermoedelijk egalitair. Een van de weinige aanwijzingen voor (sociale) 
verschillen in de samenleving zijn pronkbijlen die in deze periode sporadisch voorkomen. Ook kunnen bijlen 
die van exotische materialen gemaakt zijn een dergelijke rol hebben gespeeld. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode is er op het Eiland van Weert geen onderzoek uitgevoerd dat onze kennis over de 
gemeenschap en samenleving in het Midden-Neolithicum heeft vergroot. 

6.2.6.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

6.2.6.8 Langetermijnperspectief
Er zijn te weinig vondsten bekend van het Eiland van Weert om uitspraken te kunnen doen over het 
langetermijnperspectief. 

6.2.6.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

6.2.6.10 Materiële cultuur
Door het beperkte aantal vondsten van het Eiland van Weert moeten we gebruik maken van het algemene 
beeld van de materiële cultuur in de aangrenzende gebieden en die algemeen geldend zijn voor Limburg. 
In de vuursteenvoorziening werd er veel gebruik gemaakt van gemijnde vuursteen en de werktuigen zijn 
macrolithisch van karakter.  529 Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: 

529 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 
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een meer formele op gemijnde vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen 
het basismateriaal is. Het meeste vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen 
en bijlen. Die klingen en afslagen werden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, 
klingkrabbers en grote afslagkrabbers te onderscheiden. Ook waren er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien 
van een halfvlakdekkende retouche op beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige 
uitvoering.  530 De bijlhalffabricaten werden in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spits-
ovale doorsnede. Door gebruik, slijtage en bijwerking kon er bij de bijlen een grote variatie aan vormen 
ontstaan. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem. Er resten vooral scherven.  531 Ze zijn verschraald 
met kwarts, met als bijmenging zand en chamotte. In combinatie met enkele technologische-en 
morfologische kenmerken kan het aan MK worden toegeschreven. Zo zijn er scherven met rolopbouw, 
zorgvuldig afgewerkte wandoppervlakken waar geen kwarts doorheen steekt, een enkel knobbeloor, dun 
en hard baksel en naar buitenstaande, uitgetrokken randen. Over het vormenspectrum is vaak weinig te 
zeggen. 

Van de Steingroep komen ook scherven voor. Ze zijn verschraald met kwarts en het oppervlak is minder 
goed afgewerkt. Morfologische kenmerken zijn gering. Er zijn enkele vlakke bodemfragmenten, dikke naar 
buiten staande randen en in een enkel geval komen gaatjes onder de rand voor. 
Het vuursteen heeft weinig diagnostische kenmerken. Macrolithische werktuigen zijn er niet, maar kunnen 
mogelijk als MK zijn beschreven. Het zijn vooral de spitsen die herkenbaar zijn: transversaal, ruitvormig en 
in de vorm van een dennenboompje. De krabbers zijn klein en er komen bijlen voor. Daartoe kunnen veel 
van de bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen gerekend worden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen. 
De kennis over de materiële cultuur is op het Eiland van Weert niet toegenomen.

6.2.7 Middenterrassen

6.2.7.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die vernatting speelde een 
grote rol aan de oostzijde van het middenterras, op de grens van het hoogterras. De continue kwel zorgde 
voor een moerassig landschap en blijkbaar een niet erg aantrekkelijk gebied voor exploitatie in het Midden-
Neolithicum en latere perioden.  532

De hogere delen van het middenterras waren bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als 
dominante boomsoorten. Het middenterras wordt doorsneden door diverse kleine rivieren en beken. Aan de 
zuidzijde bevinden zich lössafzettingen.
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 

2000.

530 Zie voor Heel en omgeving: Schreurs 1990.

531 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.

532 Verhart 2013.
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zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. De 
vele los gevonden pijlspitsen maken duidelijk dat er in het Midden-Neolithicum nog volop gejaagd werd. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuw licht werpt op het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap. 

6.2.7.2 Bewoning
Het middenterras is een zone die rijk is aan middenneolithische vondsten. Het is echter vrijwel uitsluitend 
vuursteen. Aardewerk is zeldzaam en wordt in kleine aantallen gevonden, o.a. in Roermond  533 en 
Swalmen.  534 Het vuursteen is verspreid aangetroffen en er zijn tot op heden geen nederzettingen 
opgegraven. 
Op een grote schaal blijkt uit de verspreiding van bijlen dat het gebied intensief bewoond was, maar binnen 
dat verspreidingspatroon zijn er ook duidelijke verdichtingen zichtbaar. Omdat de ontdekking van bijlen niet 
tot weinig afhankelijk is van de activiteiten van amateurs, gaat het hierbij om een reëel beeld. Toch moet er 
een relativerende opmerking gemaakt worden. Er kan geen onderscheid gemaakt kan worden in bijlen uit 
Midden-Neolithicum A of B. Die concentraties in bewoning zijn ten noorden van Roermond te vinden en in 
de omgeving van Susteren. 
Meer detail levert een studie van de verspreiding van bijlen in het zuidelijke deel van het middenterras 
tussen Tegelen en Roermond. Weliswaar is het lastig bijlen exact in de chronologie van het Neolithicum te 
plaatsen, maar het patroon lijkt een grote consistentie te laten zien. De grootste concentratie bijlen ligt op 
de terrasrand tussen Reuver en Swalmen. 
De ondergrond van de zone waarin de nederzettingen liggen, is veel kleiiger en vermoedelijk vruchtbaarder 
dan de meer schrale zandgronden in de Roerstreek. Mogelijk dat hier ook een ander model gehanteerd 
moet worden dan dat ontwikkeld is voor de Roerstreek (06.b.08.02). De meer vruchtbare bodem zou een 
langer verblijf mogelijk kunnen maken en minder verplaatsingen noodzaken. 
Vondsten van de Hazendonkgroep zijn niet op het middenterras aangetroffen.  535 
Ook in venige gebieden kwamen bijlen voor, maar deze worden als deposities opgevat. Twee gebieden 
waarover meer kennis bestaat zijn het Reigersbroek en omgeving bij Montfort  536 en nog verder zuidelijker 
het broekgebied ten westen van Susteren.  537 
Buiten deze kerngebieden is ook het dal van de Swalm in gebruik. Vermoedelijk liggen hier geen 
nederzettingen.

Kenniswinst
Er hebben in de evaluatieperiode geen opgravingen plaatsgevonden die meer informatie hebben 
opgeleverd over de aard en de verspreiding van de bewoning in het Midden-Neolithicum op het 
middenterras. Dat is wel het geval door de studie van bijlen in de regio Tegelen-Roermond  538 en in het 
veengebied van Montfort.  539 

533 Tol et al. 2000. 

534 Kusters 2004.

535 Amkreutz & Verhart 2006. 

536 Mans 2011.

537 Hoof 200, 2007. Uit dit gebied zijn ook veel bijlen afkomstig die zijn verzameld door Fernand Philips aan het eind 

van de negentiende- en het begin van de twintigste eeuw. Die bijlen bevinden zich momenteel in het Folkloristische 

Museum in Asselt.  

538 Aarts et al. 2012, 2013; Verhart 2013. 

539 Mans 2011.
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6.2.7.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

6.2.7.4 Economie, land- en watergebruik
Weliswaar ontbreken nederzettingen, maar toch kunnen door de studie van bijlen uitspraken worden 
gedaan over de economie en het land- en watergebruik. 
Op de terrasrand liggen nederzettingen uit het Midden-Neolithicum. Het vondstspectrum geeft aan dat hier 
individuele boerderijen hebben gelegen, uitgaande van het model dat voor de Roerstreek ontwikkeld is.  540 
Door de lemiger bodem kan hier mogelijk langer op een locatie verbleven worden dan wordt veronderstelt 
voor de zandgronden. 
Het meest vondstrijke gebied ligt ten oosten van Beesel, het Haselterveld, een licht glooiend 
terrassenlandschap doorsneden door in het Midden-Neolithicum nog watervoerende geulen. Water blijft een 
belangrijk criterium in de keuze van de vestigingsplaats.
In de marginale zones van het agrarische gebied, het Maasdal, het oostelijke natte kwelgebied en het 
dal van de Swalm worden ook bijlen aangetroffen die geïnterpreteerd worden als de restanten van 
houthakactiviteiten en rituele depositie.  541 

Kenniswinst:
Er hebben in de evaluatieperiode geen opgravingen plaatsgevonden die nieuwe informatie hebben 
opgeleverd over de economie en het land- en watergebruik in het Midden-Neolithicum op het middenterras. 
Dat is wel het geval met de analyse van de verspreiding van bijlen in het gebied tussen Tegelen en 
Roermond. 

6.2.7.5 Locatiekeuze
De vindplaatsen uit het Midden-Neolithicum liggen vooral op de terrasrand dichtbij de Maas of bij beken en 
rivieren die het gebied doorsnijden. Er zijn ook delen van het landschap die niet gebruikt worden. Tussen 
Roermond en Venlo ligt in het oostelijke deel van het terrassengebied een langwerpig nat gebied, aan de 
voet van het hoogterras. Hier treedt kwel uit afkomstig uit het hoogterras. Het blijkt een zone te zijn waar 
de middenneolithische mensen zich niet vestigden en in beperkte mate activiteiten ontwikkelden.  542

Kenniswinst:
Er zijn in de evaluatieperiode voor het onderwerp locatiekeuze geen opgravingen uitgevoerd die hierover 
nieuwe gegevens hebben opgeleverd. Dat was wel het geval met een studie naar de verspreiding van bijlen 
tussen Tegelen en Roermond. 

6.2.7.6 Gemeenschap/samenleving
Nederzettingen zijn er op het middenterras niet opgegraven. In algemene termen kan er iets opgemerkt 
worden over de gemeenschap en de samenleving. Kleine boerengemeenschappen leefden verspreid op de 
zandgronden ten noorden van de löss. De bewoners van die boerenbedrijven bestonden uit een kerngezin 
met grootouders en enkele andere verwanten. Via handels-, familiale- en sociale netwerken stonden die 
groepjes nauw met elkaar in contact. Dat zorgde voor de uitwisseling van grondstoffen, informatie, objecten 
en huwelijkspartners. Deze boerengemeenschappen waren vermoedelijk egalitair. Een van de weinige 
aanwijzingen voor (sociale) verschillen in de samenleving zijn pronkbijlen die in deze periode sporadisch 

540 Verhart 2000. 

541 Verhart 2013. 

542 Verhart 2013.
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voorkomen. Ook kunnen bijlen die van exotische materialen gemaakt zijn een dergelijke rol hebben 
gespeeld. Zo zijn er bijlen bekend uit Noord-Frankrijk (St. Mihiel en Romigny-Lhéry) en uit het grensgebied 
tussen Italië en Frankrijk (jadeïet). (afb. 06.12)   

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen opgraving of andersoortig onderzoek plaatsgevonden dat nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd voor onze kennis over gemeenschap en samenleving. Een uitzondering vormt 
de informatie over lange-afstand contacten door een studie van bijlen. 
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Afbeelding 06.12 Stenen bijl van jadeïet gevonden in Roermond-Maasniel (Foto Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden).

6.2.7.7 Rituele praktijken
In het holocene dal van de Maas worden bijlen aangetroffen, waarvan een gedeelte met bosbouw is te 
associëren. Daarnaast worden hier ook complete en gave bijlen gevonden die een sterke bruinkleuring 
vertonen, een indicatie dat zij beneden de (grond)waterspiegel hebben gelegen. Deze bijlen zouden als 
depositie kunnen worden opgevat. Ook bijlen die zijn opgebaggerd uit de Maas en bruin verkleurd zijn, 
zouden hiermee geassocieerd kunnen worden. Behalve ver van de nederzettingen verwijderd - in het 
rivierdal - lijkt depositie ook dichter bij de woonplaatsen te hebben plaatsgevonden. Uit de geulen van het 
Haselterveld ten oosten van Beesel zijn ook bruin gekleurde bijlen afkomstig.  543 (afb. 06.13)   
Ook zuidelijker op het middenterras zijn dergelijke depositiezones aanwezig. Aan het eind van de 
negentiende en begin van de twintigste eeuw zijn die in de omgeving van Susteren aan het licht 
gekomen.  544 Rond Montfort zijn er ook veel gevonden en zijn onlangs door R. Mans bestudeerd.  545 

543 Verhart 2013.

544 Van Hoof 2000, 2007. 

545 Mans 2011. 
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Kenniswinst:
Recente studies naar de verspreiding en depositie van bijlen heeft nieuwe informatie opgeleverd over de 
rol van deze artefacten in de middenneolithische samenleving en geeft ons inzicht in toenmalige rituele 
praktijken.  

Afbeelding 06.13 Bijl met bruine patina uit Beesel (foto Leo Verhart).

6.2.7.8 Langetermijnperspectief
Op het middenterras komen alle perioden van het Neolithicum voor, met als zwaartepunt het Midden- en 
Laat-Neolithicum. Dit wijst op een continuïteit in gebruik en bewoning. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
op het middenterras dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief. 
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6.2.7.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

6.2.7.10 Materiële cultuur
Opgravingen met gesloten vondstcomplexen zijn niet bekend van het middenterras. We moeten gebruik 
maken van het algemene beeld van de materiële cultuur in de aangrenzende gebieden en die algemeen 
geldend zijn voor Limburg. 
In de vuursteenvoorziening werd er veel gebruik gemaakt van gemijnde vuursteen en de werktuigen zijn 
macrolithisch van karakter.  546 Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: 
een meer formele op gemijnde vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen 
het basismateriaal is. Het meeste vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen 
en bijlen. Die klingen en afslagen worden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, 
klingkrabbers en grote afslagkrabbers te onderscheiden. Ook zijn er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien 
van een halfvlakdekkende retouche op beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige 
uitvoering.  547 De bijlhalffabricaten worden in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spits-
ovale doorsnede. Door gebruik, slijtage en bijwerking kan er bij de bijlen een grote variatie aan vormen 
ontstaan. Op het middenterras worden verschillende vuursteensoorten gebruikt. Veel is uit Zuid-Limburg of 
directe omgeving afkomstig, maar er zijn ook importen van exotische (vuur)steensoorten. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem. Er resten vooral scherven.  548 Ze zijn verschraald 
met kwarts, met als bijmenging zand en chamotte. In combinatie met enkele technologische-en 
morfologische kenmerken kan het aan MK worden toegeschreven. Zo zijn er scherven met rolopbouw, 
zorgvuldig afgewerkte wandoppervlakken waar geen kwarts doorheen steekt, een enkel knobbeloor, dun 
en hard baksel en naar buitenstaande, uitgetrokken randen. Over het vormenspectrum is vaak weinig te 
zeggen. 

Ook van de Steingroep komen scherven voor. Ze zijn verschraald met kwarts en het oppervlak is minder 
goed afgewerkt. Morfologische kenmerken zijn gering. Er zijn enkele vlakke bodemfragmenten, dikke naar 
buiten staande randen en in een enkel geval komen gaatjes onder de rand voor. 
Het vuursteen heeft weinig diagnostische kenmerken. Macrolithische werktuigen zijn er niet, maar kunnen 
mogelijk als MK zijn beschreven. Het zijn vooral de spitsen die herkenbaar zijn: transversaal, ruitvormig en 
in de vorm van een dennenboompje. De krabbers zijn klein en er komen bijlen voor. Daartoe kunnen veel 
van de bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen gerekend worden.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen. 
De kennis over de materiële cultuur is uitsluitend toegenomen door de studie van bijlen. 

6.2.8 Roer- en Vlootbeekdal

6.2.8.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Midden-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 

546 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 

2000.

547 Zie voor Heel en omgeving: Schreurs 1990.

548 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.
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Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een 
toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die vernatting 
speelde een grote rol in het Vlootbeekdal, in oude Roermeanders en in oude uitblazingsgebieden zoals 
het Putbroek.
De hogere delen van het Roer- en Vlootbeekdal waren bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en 
iep als dominante boomsoorten. In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: 
oeros, eland, edelhert, ree, wild zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleinere diersoorten, onder andere 
pelsdieren en diverse vogels. Daarop werd in het Midden-Neolithicum nog volop gejaagd. 
In dit bos ontgonnen middenneolithische boeren telkens kleine akkerarealen die na enkele decennia weer 
verlaten werden en het bos weer kon regenereren. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische 
bewoningssporen die nieuwe informatie heeft opgeleverd over het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)
landschap. 

6.2.8.2 Bewoning
De Roerstreek is zeer rijk aan vondsten uit het Midden-Neolithicum en relatief veel opgravingen zijn 
uitgevoerd van nederzettingsterreinen.  549 Er zijn tientallen vindplaatsen van de Michelsbergcultuur bekend 
en een kleiner aantal van Steingroep. Ze zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden. Vrijwel altijd is er 
sprake van palimpsesten. Er is een vondst van de Hazendonkgroep uit het gebied bekend.  550 
Het enorme aantal bijlen in de Roerstreek wijst op intensieve bewoning in het gehele Neolithicum. In 
vrijwel alle landschappen, met uitzondering van het diepe deel van het dal van de Roer, vinden we sporen 
terug. In de meeste gevallen zijn het vuursteenscatters waar uit de werktuigsamenstelling valt af te leiden 
dat het om voormalige nederzettingsterreinen gaat.  551 Daarnaast komen ook geïsoleerde pijlspitsen voor, 
met name uit de Michelsbergperiode, die er op wijzen dat jacht nog een belangrijke rol speelde. In natte 
gebieden vinden we bijlen, waarschijnlijk rituele depositie.  552

De opgraving van een Michelsbergvindplaats bij St. Odiliënberg en analyse van oppervlaktevindplaatsen 
heeft geresulteerd in een model met geïsoleerd in het landschap liggende boerderijen met daaromheen 
een gebied waar andere activiteiten werden ontplooid. Door telkens de nederzettingen te verplaatsen is er 
in de loop van de tijd een enorm aantal vindplaatsen ontstaan.  553 (afb. 06.14)   

Kenniswinst
Er zijn enkele opgravingen uitgevoerd waarbij losse artefacten uit het Midden-Neolithicum zijn 
aangetroffen. Die bevestigen het beeld van de bewoning en ook vaak dat we met palimpsesten van 
doen hebben. Een uitzondering vormen twee onderzoeken in het noorddeel van de Roerstreek. Daar 
zijn terreinen onderzocht met relatief veel Michelsbergmateriaal (Breidberg)  554 en wat artefacten uit de 
Steinperiode (Keulse Baan).  555 

549 Glind 2010; Van Dijk 2004.

550 Amkreutz & Verhart 2006. 

551 Verhart 2000; Verhart & Wansleeben 1999; Wansleeben 1987; Wansleeben & Verhart  1990, 1992, 1995, 1998. 

552 Mans 2011. 

553 Verhart 2000, 223, afb. 4.22.

554 Van Dijk 2004. 

555 Glind 2010.



223De Vroege Prehistorie

Afbeelding 06.14 Model voor bewoning in de Michelsbergperiode in de Roerstreek (Verhart 2000, fig. 4.21).

6.2.8.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.  556

6.2.8.4 Economie, land- en watergebruik
De reconstructie van de agrarische economie voor zowel de Michelsbergcultuur - alsook voor de 
Steingroep - in de Roerstreek en ook voor grote delen van Limburg, wordt in sterke mate bepaald door de 
opgraving van een nederzettingsterrein bij St. Odiliënberg (Neliske) in combinatie met een analyse van 
middenneolithische vindplaatsen in de Roerstreek.  557 
Het model gaat uit van kleine boerengemeenschappen die in het dichte bos een terrein vrij maakten voor de 
aanleg van akkers en de bouw van een boerderij. De combinatie uitputting van de akkers en de levensduur 
van het huis, bepaalde de cyclus van het verlaten van het terrein en het opnieuw ontginnen van een nieuwe 
woon- en werkplek in het bos. De aanwezigheid van water was daarbij altijd een belangrijke factor. 
Er werden granen en peulvruchten verbouwd, een pakket dat sterk zal overeenkomen met dat we van de 
LBK kennen. Nieuw is het graan harde tarwe in deze periode.  558 De veestapel zal uit runderen, varkens, 
schapen en geiten hebben bestaan. 
Vuursteen voor werktuigen en bijlen werd geïmporteerd uit Zuid-Limburg en was afkomstig uit de 
mijnbouwcentra in en rond Rijckholt. Ook lichtgrijs Belgische vuursteen uit de omgeving van Luik komt voor. 
Van nog verder komen exotische vuursteensoorten voor klingen en bijlen, zoals bijvoorbeeld Romigny-
Lhéryvuursteen uit Noord-Frankrijk.  559 
Pijlpunten en de verspreiding ervan maken duidelijk dat jacht nog een belangrijke activiteit was in het 
Midden-Neolithicum. 

Kenniswinst:
Er hebben in de evaluatieperiode geen opgravingen plaatsgevonden die meer en nieuwe informatie hebben 
opgeleverd over de economie en het land- en watergebruik in het Midden-Neolithicum in het Roer- en 
Vlootbeekdal. De uitgevoerde onderzoeken bevestigen het beeld. 

6.2.8.5 Locatiekeuze  560

In het gebied van het Roer- en het Vlootbeekdal vinden we in de dalen zelf geen nederzettingen. Die liggen 
allemaal op de hogere oevers en in vrijwel het gehele overige deel van de Roerstreek, maar wel juist op de 
lage zones daarvan. Op de hellingen van het hoogterras liggen minder vindplaatsen. 
Water is in de Roerstreek vaak niet ver weg, dus is het lastig aan te geven of dit een belangrijk bepalend 
element was in de locatiekeuze voor een nederzetting, maar steeds blijkt in Limburg die relatie duidelijk 
aanwezig te zijn. Dat kan hier dus ook veronderstelt worden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 

556 Verhart & Wansleeben 1997 .

557 Verhart 2000; Wansleeben 1987; Wansleeben & Verhart 1990, 1992, 1995, 1998. 

558 Bakels & Zeiler 2005. 

559 Polman 1993. 

560 Wansleeben 1987. 
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dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd over specifieke locatiekeuzes.

6.2.8.6 Gemeenschap/samenleving
De kleine boerengemeenschappen leefden verspreid op de zandgronden ten noorden van de löss. Dorpen 
of gehuchten zoals in de tijd van de Bankeramiek komen niet voor. De bewoners van die boerenbedrijven 
bestonden uit een kerngezin met grootouders en enkele andere verwanten. Via handels-, familiale- en 
sociale netwerken stonden die groepjes nauw met elkaar in contact. Dat zorgde voor de uitwisseling van 
grondstoffen, informatie, objecten en huwelijkspartners. Deze boerengemeenschappen waren vermoedelijk 
egalitair. Een van de weinige aanwijzingen voor (sociale) verschillen in de samenleving zijn pronkbijlen die 
in deze periode sporadisch voorkomen. Ook kunnen bijlen die van exotische materialen gemaakt zijn een 
dergelijke rol hebben gespeeld. Zo zijn er bijlen bekend uit Noord-Frankrijk en uit het grensgebied tussen 
Italië en Frankrijk. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

6.2.8.7 06.b.08.07 Rituele praktijken
Uit zowel het diepere dal van de Roer als uit de Vlootbeek zijn geen deposities bekend. Voor een deel kan 
dit te maken hebben met het feit dat graaf- en baggeractiviteiten in dit gebied nauwelijks zijn uitgevoerd. 
In het Vlootbeekdal zijn echter in de zomer van 2014 nieuwe meanders gegraven ten behoeve van 
natuurontwikkeling en daarbij zijn geen (bijl) deposities uit het Midden-Neolithicum aangetroffen. 
Dat ligt anders met het Putbroek en het Reigersbroek bij Montfort. Hier zijn de afgelopen honderd jaar veel 
bijlen gevonden en een groot deel daarvan kan als depositie worden opgevat.  561 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd over rituele praktijken. Wel heeft een onderzoek naar bijldepostities 
hieraan bijgedragen.  562 

6.2.8.8 Langetermijnperspectief
Vanaf de Michelsbergperiode wordt de Roerstreek intensief bewoond en geëxploiteerd. Dat gaat door in de 
Steinfase en lijkt dat te gebeuren in een vergelijkbaar patroon. Er zijn geen grote verschillen waar te nemen 
in de wijze van exploitatie of materiële cultuur.  563 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen opgraving plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

6.2.8.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

6.2.8.10 Materiële cultuur
In de Roerstreek is een aantal opgravingen uitgevoerd, maar ook hier is vaak sprake van palimpsesten. 

561 Mans 2011. 

562 Mans 2011.

563 Wansleeben 1987.
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(afb. 06.15)   

Afbeelding 06.15 Opgravingplattegrond van de Michelsbergvindplaats St.Odiliënberg-Neliske  met de 
verspreiding van het aardewerk (Verhart 2000, fig. 4.17).
Op middenneolithische nederzettingsterreinen is vrijwel altijd Michelsberg- en Steinmateriaal te vinden. 
Het is lastig die van elkaar te scheiden. Soms is de bijmenging gering en draagt een opgraving of 
oppervlaktevindplaats bij aan ons beeld van de materiële cultuur.
De vondsten uit de Roerstreek hebben ook in belangrijke mate bijgedragen aan het algemene beeld van 
de materiële cultuur dat we hebben van het Midden-Neolithicum van Limburg. In de vuursteenvoorziening 
werd er veel gebruik gemaakt van gemijnde vuursteen en de werktuigen zijn macrolithisch van karakter.  564 
Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: een meer formele op gemijnde 
vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen het basismateriaal is. Het meeste 
vuursteen is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen en bijlen. Die klingen en afslagen 
werden geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, klingkrabbers en grote afslagkrabbers te 
onderscheiden. Ook waren er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien van een halfvlakdekkende retouche op 
beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige uitvoering.  565 De bijlhalffabricaten werden 
in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spits-ovale doorsnede. Door gebruik, slijtage en 
bijwerking kan er bij de bijlen een grote variatie aan vormen ontstaan. 

In de Roertreek werden verschillende vuursteensoorten gebruikt. Veel is uit Zuid-Limburg of directe 
omgeving afkomstig, maar er zijn ook importen van exotische (vuur)steensoorten, bijvoorbeeld uit Noord-
Frankrijk. 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem. Er resten vooral scherven.  566 Het 
Michelsbergaardewerk is verschraald met kwarts, met als bijmenging zand en chamotte. In combinatie 
met enkele technologische-en morfologische kenmerken kan het aan MK worden toegeschreven. Zo 

564 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 

2000.

565 Zie voor Heel en omgeving: Schreurs 1990.

566 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.



226

zijn er scherven met rolopbouw, zorgvuldig afgewerkte wandoppervlakken waar geen kwarts doorheen 
steekt, een enkel knobbeloor, dun en hard baksel en naar buitenstaande, uitgetrokken randen. Over het 
vormenspectrum is vaak weinig te zeggen. 

Van de Steingroep komen ook scherven voor. Ze zijn verschraald met kwarts en het oppervlak is minder 
goed afgewerkt. Specifieke morfologische kenmerken van het aardewerk zijn gering. Er zijn enkele vlakke 
bodemfragmenten, dikke naar buiten staande randen en in een enkel geval komen gaatjes onder de rand 
voor. 
Het vuursteen heeft weinig diagnostische kenmerken. Macrolithische werktuigen zijn er niet, maar kunnen 
mogelijk als MK zijn beschreven. Het zijn vooral de spitsen die herkenbaar zijn: transversaal, ruitvormig en 
in de vorm van een dennenboompje. De krabbers zijn klein en er komen bijlen voor. Daartoe kunnen veel 
van de bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen gerekend worden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
die onze kennis over de materiële cultuur heeft doen toenemen. 

6.2.9 Maasdal 

6.2.9.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De huidige landschappelijke eenheid Maasdal is een relatief smalle strook dalvlakte die is ontstaan vanaf 
het Holoceen. Het is de diepere insnijding van de rivier in een oudere ondergrond/matrix van de Maas 
zelf. De verschillende stadia van de dalvorming zijn het resultaat van een dynamisch proces waarin 
sedimentatie en erosie elkaar telkenmale opvolgen. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met 
de terrassenkruising, het kantelpunt in de rivier waarbij in de bovenloop vooral sedimentatie plaatsvindt en 
in de benedenloop erosie dominant is.  567 Dat betekent dat vindplaatsen intact in de ondergrond aanwezig 
kunnen zijn, geïsoleerde vondsten zich in situ bevinden of alles is geërodeerd of verspoeld. De bewoning 
concentreert zich vooral op de randen van het dal, op de overgang naar hogere gronden. De laatste jaren 
zijn echter meer vindplaatsen uit het dal zelf aan het licht gekomen.
De variatie en dynamiek binnen het dal is bij de gebieden waar sedimentatie optreedt enorm groot. 
Veenvorming en kleiige afzettingen wijzen op relatieve rustfases in het sedimentatieproces in de rivier 
en waarin vindplaatsen ingebed kunnen raken. Veel dynamischer is het proces van kronkelwaardvorming 
waarin ruggen ontstaan en lager gelegen delen waarin sedimentatie plaatsvond. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode is er belangrijke winst geboekt in de kennis van het ontstaan van het 
landschap in het Maasdal. In belangrijke mate loopt dit parallel met de activiteiten in het kader van de 
hoogwaterbescherming in de Zand- en Grensmaas.  568 Voor overzichten en deelstudies kan naar de 
literatuur verwezen worden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

6.2.9.2 Bewoning
Tot voor kort was het Maasdal zelf vrijwel vondstloos. Behalve een enkele opgebaggerde vuurstenen 
bijl, kwam er niet veel boven water. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw begon dat te 
veranderen. Vooral in het zuidelijke deel, in de omgeving van Maastricht kwamen vindplaatsen van de 

567 Berendsen 1998, 126-129.

568 Zie voor de Zandmaas o.a.: Müller & Opbroek 2012; Verhoeven & Schutte 2004;  Zuidhoff & Bos 2011; Zuidhoff et 

al. 2012. Voor de Grensmaas als overzicht: Anoniem 1998.
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Michelsbergcultuur aan het licht. Bij Vogelzang werd de rand van een nederzetting ontdekt met dumps 
van misbaksels van de aardewerkproductie in combinatie met losse vuurstenen werktuigen.  569 Ook uit de 
Steinperiode werden vindplaatsen ontdekt bij Randwyck  570en Hoogenweerth.  571 Door pollenonderzoek kon 
worden aangetoond dat bos werd gekapt, mogelijk voor de aanleg van akkers.  572 
In het noordelijke deel van de Maas werd bij Well-Aijen een losse pot van de Steingroep ontdekt, dat 
het topje van de ijsberg bleek te zijn.  573 (afb. 06.16)   Op de terrasresten uit het Jonge Dryas en op 
kronkelwaardafzettingen uit het Holoceen bleken diverse vindplaatsen te liggen uit het Neolithicum, 
waaronder enkele van de Michelsbergcultur en van de Steingroep. Veel van het onderzoek loopt nog. 
In werkvak 1 zijn op vindplaatsen 21 en 22 binnen vindplaats A resten aardewerk en vuursteen aangetroffen 
in naturlijke depressies. Sporen van gebouwen ontbreken evenwel. Het gaat om aardewerk van mogelijk de 
Michelsbergcultuur en de Steingroep.  574   
Ook in werkvak 2 zijn vindplaatsen uit het Midden-Neolithicum ontdekt.  575 In deelgebied Noord zijn 
paalkuilen, afvalkuilen, afvaldumps en haarden ontdekt. Helaas bleek het onmogelijk een huis of 
andersoortig bouwwerk te reconstrueren. Een 14C-datering leverde een ouderdom op die overeenkomt met 
Bischheim. Vermoed wordt dat hier twee bewoningskernen hebben gelegen.  576  
In deelgebied Midden werden kuilen, enkele paalkuilen en houtskoolconcentraties aangetroffen. De 
verspreide vondsten en de 14C-dateringen tonen aan deze zone vooral als een off-site gebied kan worden 
opgevat voor de periode Midden- tot en met Laat-neolithicum.  577 
Tenslotte werd in deelgebied Zuid een vrij spoorloze en weinig vondstrijke zone aangetroffen met materiaal 
uit de Steinperiode en het Laat-Neolithicum.  578 

Afbeelding 06.16 Los gevonden Steinpot uit Well-Aijen. Omdat de onderkant ontbreekt was de pot 
vermoedelijk op zijn kop ingegraven (tekening Leo Verhart).

569 Brounen 1994, 1995.

570 Dijkman 1987

571 Brounen et al. 1990. 

572 Bakels et al. 1993, 40-41. 

573 Tichelman 2005. 

574 Ter Wal & Tebbens 2012. 

575 Kimenai & Mooren 2014.

576 Kimenai & Mooren 2014, 154-157.

577 Kimenai & Mooren 2014, 278-281.

578 Kimenai & Mooren 2014, 339-341.
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Kenniswinst
Tijdens de evaluatieperiode is voor het eerst veldonderzoek in het noordelijke deel van het Maasdal 
uitgevoerd. Dit onderzoek loopt nog steeds door. Over de eerste fase is reeds gerapporteerd.  579 
Belangrijk is dat op de hogere delen in het landschap, de Jonge Dryas terrasresten en de holocene 
kronkelwaardruggen, nederzettingen kunnen worden aangetroffen die een volledig agrarisch spectrum 
vertonen. Daar komt nog bij dat verschillende fasen onderscheiden kunnen worden die ook stratigrafisch 
van elkaar gescheiden kunnen worden. Mogelijk vermindert de uitwerking de problematiek van de 
palimpsesten en kunnen we meer artefacten toewijzen aan een bepaalde culturele traditie. 

6.2.9.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

6.2.9.4 Economie, land- en watergebruik
Het beeld van zelfverzorgende kleine boerengemeenschappen gaat ook op voor de vindplaatsen in het 
Maasdal. Het vondstenspectrum is vrijwel identiek. Voor de Michelsbergcultuur geldt dat aardewerk wordt 
gebruikt, vuursteen en maal- en slijpstenen, al kennen we weinig vindplaatsen. Bij Maastricht-Vogelzang 
komt de aardewerkproductie als activiteit pregnant naar voren. Dumps met misbaksels leveren veel 
gegevens op over het proces van maken en bakken. 
Uit de Stein-fase kennen we meer vindplaatsen. Mits deze ook representatief zijn voor de vindplaatsen 
in de hogere delen van het landschap, dan gaat het hier ook om kleine boerengemeenschappen. Het 
onderzoek in Well-Aijen leverde ook aanwijzingen voor off-site gebieden. 
Opmerkelijk zijn de vondsten in Maastricht-Vogelzang (MK)  580 en Maastricht- Hoogenweerth (Stein)  581 waar 
langs de Maas vuursteen werd bewerkt om bijlen te produceren. Een deel van het vuursteen is van lokale 
origine, een ander deel is uit primaire bron afkomstig. 

Kenniswinst
De ontdekkingen in het Maasdal hebben geresulteerd in een belangrijke aanvulling van ons beeld van de 
neolithische economie. Konden de incidentele vondstcomplexen in het zuidelijke Maasdal nog als uitbijters 
van het hoofdpatroon opgevat worden, het onderzoek bij Well-Aijen toont aan dat we ook in de lage 
delen van het landschap agrarische nederzettingen kunnen verwachten. De vraag hoe de relatie tussen 
die vindplaatsen in het diepere deel van het Maasdal is met de vindplaatsen op de hogere delen van het 
landschap kan nog niet beantwoord worden.

6.2.9.5 Locatiekeuze
De deels nog lopende onderzoeken bij Well-Aijen en Wanssum maken duidelijk dat ook de lagere delen van 
het noordelijk Maasdal, naast de hogere oevers, ook in gebruik zijn geweest in het Midden-Neolithicum. De 
nederzettingen liggen op kronkelwaarden en terrasrestanten uit het Jonge Dryas. 
In het zuiden zijn ook nederzettingen te vinden, maar dan op de hogere delen van het terras van 
Geistingen, het laagste terras dat in de Maas te vinden is. Hier lijkt echter de latere erosie veel opgeruimd 
te hebben zoals kon worden aangetoond bij Maastricht-Vogelzang.  582  

Kenniswinst
Het onderzoek in de hoogwaterbeschermingsgebieden heeft onze kennis van het Midden-Neolithicum 

579 Ter Wal & Tebbens 2012.

580 Brounen 1995.

581 Brouenen et al. 1990. 

582 Brounen 1995. 
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sterk vergroot. Vindplaatsen uit het noordelijke deel van Maasdal kenden we tot voor kort niet. Nu zijn ze 
er wel en daaruit blijkt dat men zeer actief was in een dynamisch milieu. Daardoor is het ook duidelijk dat 
activiteiten die hebben plaatsgevonden op veel meer erosiegevoelige locaties, verdwenen zullen zijn. De 
komende jaren zal in het nog steeds lopende onderzoek (ook in andere gebieden zoals Ooijen-Wanssum) 
nieuwe inzichten naar voren komen over locatiekeuzen in de diepere delen van het Maasdal. 

6.2.9.6 Gemeenschap/samenleving
De nieuwe ontdekkingen in het Maasdal komen nog steeds overeen met het beeld van kleine 
boerengemeenschappen die verspreid leefden in het Limburgse landschap. De bewoners van die 
boerenbedrijven bestonden uit een kerngezin met grootouders en enkele andere verwanten. Via handels-, 
familiale- en sociale netwerken stonden die groepjes nauw met elkaar in contact. Dat zorgde voor de 
uitwisseling van grondstoffen, informatie, objecten en huwelijkspartners. Deze boerengemeenschappen 
waren vermoedelijk egalitair. Een van de weinige aanwijzingen voor (sociale) verschillen in de samenleving 
zijn objecten van exotische materialen. Die zijn nog niet op vindplaatsen in het Maasdal aangetroffen.
Voor dat wijdere kader van het beeld van de gemeenschap is voor de Michelsbergcultuur een waarneming 
wel van belang. Het aardewerk van de vindplaats Maastricht-Vogelzang is verschraald met verbrand 
vuursteen.  583 Deze verschralingswijze kennen we niet uit Duitsland, noch van het noordelijke deel van 
Limburg. Wel komt het veelvuldig voor bij de Belgische MK-groep.  584 
Kenniswinst
De opgravingen in het Maasdal bevestigen tot op heden ons beeld van de neolithische gemeenschap/
samenleving. 

6.2.9.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn nauwelijks gegevens bekend, maar één vondst springt in het oog. Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek in Well-Aijen werd in een kleine ronde kuil een groot aantal fragmenten gevonden 
van één pot die op zijn kop in de kuil was geplaatst. Dat is een verschijnsel dat vaker voorkomt. In Limburg 
o.a. in Ittervoort, maar ook op andere plaatsen zijn vergelijkbare vondsten van de Steingroep bekend.  585 
Het lijkt een traditie die in het Laat-Neolithicum wordt voortgezet. 
Bij Itteren-Hoeve Haertelsten werden bijlen gevonden waarvan vermoed wordt dat die ritueel gedeponeerd 
zijn.  586 

Kenniswinst
De opgravingen in Well-Aijen hebben aanwijzingen opgeleverd voor rituele gebruiken in de vorm van 
potdeposities. Mogelijk was dit ook bij Itteren het geval, maar werden bijlen geofferd.  

6.2.9.8 Langetermijnperspectief
De reeks aan vindplaatsen, van LBK tot Stein, laat zien dat het Maasdal een gebied was dat door 
neolithische boeren werd gebruikt en bewoond. Hoewel het aantal vindplaatsen gering is, toont het een 
lange continuïteit. Er zijn wel verschillen. In het noorden ontbreekt de vroegneolithische component, terwijl 
in het zuiden het Laat-Neolithicum niet aanwezig lijkt te zijn. Pollenonderzoek toont in het zuiden een 
langdurige periode van bewoning aan met ingrepen in het landschap.  587 

583 Brounen 1995.

584 Vanmontfort 2004. 

585 Heijmans et al. zonder jaar; Louwe Kooijmans 1983, 2010; Louwe Kooijmans & Verhart 1990. 

586 Van der Linde et al. 2010.

587 Bakels 2008.
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Kenniswinst
De opgravingen in Well-Aijen en in het zuiden van het Maasdal hebben nieuwe gegevens opgeleverd voor 
het langetermijnperspectief.  

6.2.9.9 Materiële cultuur
De materiële cultuur van zowel Michelsbergcultur als de Steingroep in het Maasdal vertonen veel 
overeenkomsten met die van de hogere delen van Limburg. 
In de vuursteenvoorziening werd er veel gebruik gemaakt van gemijnde vuursteen en de werktuigen zijn 
macrolithisch van karakter.  588 Op veel vindplaatsen zijn er vaak twee bewerkingstradities waar te nemen: 
een meer formele op gemijnde vuursteen en een minder formele waarbij lokaal verzameld vuursteen 
het basismateriaal is. Dat is ook op de vindplaatsen in het Maasdal het geval. Het meeste vuursteen 
is geïmporteerd als halffabricaten: klingen, grote afslagen en bijlen. Die klingen en afslagen werden 
geretoucheerd en als formele werktuigen zijn spitsklingen, klingkrabbers en grote afslagkrabbers te 
onderscheiden. Ook zijn er pijlspitsen in gebruik, vaak voorzien van een halfvlakdekkende retouche op 
beide zijden en in driehoekige-, druppelvormige- en bladvormige uitvoering.  589 De bijlhalffabricaten werden 
in de nederzetting geslepen en hebben overwegend een spits-ovale doorsnede. Door gebruik, slijtage en 
bijwerking kon er bij de bijlen een grote variatie aan vormen ontstaan. Veel vuursteen is uit Zuid-Limburg of 
directe omgeving afkomstig. Opvallend is dat aanwijzingen voor importen van exotische (vuur)steensoorten 
tot op heden in het noordelijke Maasdal ontbreken. Wel zijn die bekend uit het zuiden, met name Romigny-
Lhéry. In Maastricht-Vogelzang zijn aanwijzingen voor de productie van bijlen ter plaatse en komen ook 
enkele tranchetbijltjes voor.  590 Bij Maastricht- Hoogenweerth is ook bijlproductie aangetoond.  591 
Aardewerk blijft slecht bewaard in de Limburgse bodem. Er resten vooral scherven.  592 Dat is in het Maasdal 
ook het geval omdat veel vindplaatsen, hoewel afgedekt, toch lang aan het oppervlak hebben gelegen.
Het Michelsbergaardewerk in het noordelijke deel van het Maasdal is verschraald met kwarts, met als 
bijmenging zand en chamotte. In combinatie met enkele technologische-en morfologische kenmerken kan het 
aan MK worden toegeschreven. Zo zijn er scherven met rolopbouw, zorgvuldig afgewerkte wandoppervlakken 
waar geen kwarts doorheen steekt, een enkel knobbeloor, dun en hard baksel en naar buitenstaande, 
uitgetrokken randen. Over het vormenspectrum is vaak nog weinig te zeggen. 
Het MK-aardewerk uit Maastricht-Vogelzang is anders verschraald, voornamelijk met verbrand vuursteen. 
(afb. 06.17) Het vormenspectrum is beperkt en tulpbekers domineren. Blijkbaar werd één vorm tegelijkertijd 
gebakken. Wel was er variatie in de afwerking. Een enkele pot is versierd. Er zijn verder voorraadvaten met 
Tupfenleisten, kleine kommen en mogelijk lepels gevonden. Als versieringselement zijn ook knobbeloren met 
subcutane doorboring aanwezig.  593 

588 Zie voor het vuursteen o.a. Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Verhart 2000.

589 Zie voor Heel en omgeving: Schreurs 1990.

590 Brounen 1995, 221. 

591 Brounen et al. 1990. 

592 Zie voor het aardewerk o.a. Brounen 1994, 1995; Schreurs 2005; Louwe Kooijmans 2005; Verhart 2000.

593 Brounen 1995. 
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Afbeelding 06.17 Michelsbergaardewerk  uit Maastricht-Vogelzang (Brounen 1995, fig. 13).

Ook van de Steingroep komen scherven voor. Ze zijn verschraald met kwarts en het oppervlak is minder 
goed afgewerkt. Morfologische kenmerken zijn gering. Er zijn enkele vlakke bodemfragmenten, dikke naar 
buiten staande randen en in een enkel geval komen gaatjes onder de rand voor. 
Het vondstcomplex van Well-Aijen (werkvak 1) is niet groot. Er zijn geen bodemfragmenten gevonden 
maar wel naar buitenstaande randen van S-vormige potprofielen, met en zonder gaatjes onder de rand.  594 
Daarnaast zijn er een scherf met een knobbeloor en een bakplaatfragment aangetroffen.  595 Uit Maastricht- 
Hoogenweerth is een kraagflesje afkomstig.  596 (afb. 06.18)   

Afbeelding 06.18 Verschillende kraagflesjes uit Limburg: Kessel (1), Echt-Koningsbosch (2) en Neer (3-4) 
(tekening Leo Verhart).

Het vuursteen van de Steingroep heeft weinig diagnostische kenmerken. Macrolithische werktuigen zijn 
er niet veel, maar kunnen mogelijk als MK zijn beschreven. Het zijn vooral de spitsen die herkenbaar zijn: 
transversaal, ruitvormig en in de vorm van een dennenboompje. De krabbers zijn klein en er komen bijlen 
voor. Daartoe kunnen veel van de bijlen van Lousberg- en Valkenburgvuursteen gerekend worden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen, 
vooral in het noorden van het Maasdal. Daardoor is de kennis van de materiële cultuur enigszins 
tegenomen. 

6.2.10 Heuvelland

6.2.10.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het heuvelland is het gedeelte in Limburg waar de invloed van de opheffing van de ondergrond het grootst 
is. De basis van het voor de archeologie relevante gebied bestaat uit een serie rivierterrassen die een 
tijdsdiepte kunnen hebben van twee miljoen jaar en op verschillende tijdsmomenten zijn ontstaan. Veel van 
die terrassen zijn zichtbaar als plateaus waar doorheen kleine rivieren stromen, zoals de Geul, Gulp en 
Geleenbeek. Die beken hebben zich in die plateaus ingesneden. 
Tijdens het Saalien en Weichselien is er löss afgezet dat vervolgens door natuurlijke processen 
(bijvoorbeeld werking van water, dieren en planten) en menselijke activiteiten (agrarisch grondgebruik, 
graafwerkzaamheden) is verstoord en/of geërodeerd. Vooral langs hellingen en plateauranden heeft erosie 
van het lössdek plaatsgevonden. Hiertegenover staat dat de dalen, vaak toch de meer favoriete locaties 
voor bewoning, afgedekt zijn door colluvium met soms een dikte van vele meters. 
Die processen en effecten met betrekking tot erosie waren onderdelen van een omvangrijke studie op het 
Plateau van Sint-Geertruid, het hooggelegen gebied ten oosten van de bekende vuursteenmijnen.  597 De 
erosie van het gebied blijkt mee te vallen en is alleen aan de randen van het plateau sterk. Verder kwamen 
uit het geofysisch onderzoek aanwijzingen naar voren dat er mogelijk nog grondsporen in de bodem 
aanwezig waren. 
Het booronderzoek, waarbij de grondmonsters worden gezeefd, gaf als uitkomst dat het vele vuursteen 

594 Het lijkt erop dat gaatjes onder de rand geen onderscheidend kenmerk meer vormen tussen Vlaardingen en Stein.

595 Ter Wal & Tebbens 2014, 153, Afb. 7.4. 

596 Brounen et al. 1990.

597 Deeben et al. 2011. 
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in de bodem deels natuurlijk is, dat de fragmentatie mede het gevolg is van grondbewerking en dat het 
verbrande vuursteen waarschijnlijk het resultaat is van prehistorisch branden en niet noodzakelijker wijs 
met menselijke activiteiten verbonden kan worden. 
Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode gedetailleerd onderzoek plaatsgevonden naar de erosie en verstoringen 
op het Plateau van St. Geertruid. Dit onderzoek is nog niet afgerond en van de eerste fase is verslag 
uitgebracht. De erosie blijkt mee te vallen en alleen aan de randen van het Plateau blijkt het een serieuze 
rol te spelen. 

6.2.10.2  Bewoning
De bewoning van het heuvelland is wijdverbreid en ook zeer gevarieerd, vooral wat de Michelsbergperiode 
betreft. Komen we in het noordelijke deel van de provincie vaak niet verder dan de vaststelling dat 
we met boerennederzettingen van doen hebben, dat is in het heuvelland geheel anders. Naast die 
boerennederzettingen kennen we ook locaties voor speciale activiteiten, vuursteenmijnen en daarmee 
gerelateerde activiteiten en een aardwerk, een bovenregionaal centrum, waar Michelsberglieden 
bijeenkwamen.  598 (afb. 06.19)   

opgraving

grondsporen aardwerk

mogelijke omtrek aardwerk

0 30m

598 Mogelijk heeft er nog een tweede aardwerk bij Maasticht op de Caberg gelegen (Amkreutz 2005).
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Afbeelding 06.19 Opgravingsplattegrond en mogelijke reconstructie van het Michelsbergsaardwerk van
Heerlen-Schelsberg (naar Schreurs 2005, fig. 5, tekening Olav Odé).
De verspreiding van bijlen laat een min of meer gelijkmatige spreiding zien met een verdichting in 
zuidoostelijke richting. Het heuvelland ten noordoosten van Heerlen is vrij leeg.  599 
Opgravingen van Michelsbergnederzettingen die als een vestigingsplaats van boeren zijn aan te duiden, zijn 
in beperkte mate uitgevoerd in het heuvelland.  600 Veel van de vuursteenclusters uit het gebied zullen hier de 
neerslag van zijn. In Sittard werd op het terrein Hof van Limburg een hazelnootdop gevonden die dateert uit 
de MK-periode en kwamen vier kenmerkende pijlspitsen voor. Overig nederzettingsmateriaal ontbreekt hier 
echter.  601

Het onderzoek in Rijckholt-St. Geertruid onderscheidde op het Plateau vindplaatsen met domestieke 
activiteiten, naast gespecialiseerde vuursteenbewerking, rituele activiteiten en mijnbouw.  602 Daarnaast zijn 
er veel vindplaatsen bekend waar mijnbouw is uitgevoerd en waar mensen in de nabije omgeving gewoond 
moeten hebben. 
De vuursteenmijnen, zowel de diepe met schachten en galarijen en de meer open exploitatie, zijn op 
vele plaatsen in het heuvelland aangetroffen. De belangrijkste liggen bij Rijckholt-St. Geertruid  603 en bij 
Valkenburg.  604 Bijlen vervaardigd van Simpelveldvuursteen, die in vrijwel heel Limburg zijn aangetroffen, 
wijzen er op dat in dat gebied ook een extractiepunt moet hebben gelegen. Over de winning van het 
vuursteen en de verwerking is uitgebreid gepubliceerd.  605 
Uit Heerlen is een aardwerk bekend dat lag op de Schelsberg. Het is ontdekt in 1987.  606 Uit België en 
Duitsland zijn er veel meer bekend en dit is de eerste die in Nederland is aangetoond. Slechts een klein 
deel kon aan de rand van een grote zandafgraving worden onderzocht. Het aardwerk lag op een vrij vlakke 
landtong die uitkijkt op een droogdal van de Caumerbeek. Over een lengte van bijna 80 meter waren de 
twee buitenste grachten van het complex bewaard gebleven. De grachten hebben een breedte van ongeveer 
4 meter en de buitenste was nog 1,20 meter diep. Als de grachten min of meer een cirkelvorm zouden 
hebben gehad, dan zou het aardwerk een diameter hebben van ca. 400 meter. Dat zou betekenen dat het 
een terrein meer dan 12,5 ha zou omvatten en de buitenste gracht zou een lengte hebben van ca. 1,2 km. 
De binnenste greppel vertoont onderbrekingen, een verschijnsel dat van veel vindplaatsen in België en 
Duitsland bekend is. Op het binnenterrein zijn enkele kuilen aangetroffen, maar ze zijn niet afkomstig van 
een gebouw. De buitenste greppel is anders van aard. In het opgegraven deel is die aaneengesloten en 
wordt onderbroken door een opening die als poort beschouwd kan worden. In de opening stonden drie grote 
palen met daarachter, aan de binnenzijde van de greppel nog een houten wand waarvan de funderingssleuf 
is teruggevonden. Of dit was ter verdediging of vertraging van de entree is niet duidelijk. 
Er is in de kuilen en in de binnenste gracht veel aardewerk gevonden: bakplaten, voorraadpotten, schalen, 
kommen, tulpbekers en flessen. Alle kenmerkend voor de vroege Michelsbergcultuur. (afb. 06.20) Verder 
vuurstenen- en stenen werktuigen. 

599 Verhart 2010, 215,  Afb. 7.

600 Theunissen 1990; Schreurs 1998.

601 Van Hoof et al. 2013.

602 Deeben et al. 2011, 237, Afb. 149.

603 De Grooth 1994; Rademakers 1998.

604 Brounen 1998; Brounen et al. 1992, 1993. 

605 Brounen 1998, De Grooth 1994.

606 Brounen & Schreurs 1998; Schreurs 2005. 
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Afbeelding 06.20 Michelsbergaardewerk aardewerk van Heerlen-Schelsberg. Van links naar rechts 
voorraadvat, tulpbeker, bakplaat en schaaltje (naar Schreurs & Brounen 1998, tekening Olav Odé).

In het heuvelland worden relatief veel vindplaatsen met Hazendonkaardewerk gevonden.  607 
Van de Steingroep is maar een gering aantal nederzettingen bekend. Meestal gaat het om kleine clusters 
artefacten met vuursteen en wat scherven. In de gemeente Sittard is een van de weinige opgravingen 
uitgevoerd. Op het terrein met de naam Hof van Limburg werden diverse kuilen aangetroffen waarvan er 
enkele uit de Steinperiode dateren.  608 Het is onduidelijk of de kuil waaruit het meeste materiaal tevoorschijn 
kwam, onderdeel is van een nederzetting of dat we hier met een ander verschijnsel van doen hebben. 
Tot slot kan de grafkelder van Stein genoemd worden, een indicatie dat bewoning in de omgeving 
plaatsgevonden moet hebben, maar waar niets van teruggevonden is.

607 Amkreutz & Verhart 2006.

608 Van Hoof et al. 2013. 
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Kenniswinst
Er is in de evaluatieperiode relatief veel onderzoek uitgevoerd naar de bewoning op het Plateau van 
Rijckholt-St. Geertruid gedurende het Midden-Neolithicum. (afb. 06.21) Verschillende activiteitengebieden 
konden daar worden aangetoond, maar het onderzoek loopt nog door.
Voor Steinperiode kan de opgraving van de Hof van Limburg genoemd worden die in een min of meer 
gesloten context aardewerk en vuursteen heeft opgeleverd dat aan de Steingroep toegewezen kan worden. 

Afbeelding 06.21 Vindplaatsen en functies op het Plateau van Rijckholt-St.Geertruid (Deeben et al. 2011, 
fig. 149).
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6.2.10.3 Begraving
Uit het heuvelland is slechts een begraving bekend, de in 1963 ontdekte grafkelder van Stein.  609 (afb. 
06.22) De bijzetting bestaat uit een pot, een kraagflesje (afb. 06.23), bijna 100 transversale pijlspitsen, 
verbrande benen spitsen en crematieresten. De aanvankelijk gedachte dat hier veel doden gecremeerd en 
bijgezet waren in een collectief graf moet genuanceerd worden. Uit het onderzoek van de crematieresten 
blijkt dat het minimaal aantal personen vijf jongvolwassenen was en een kind.  610 Van eventuele 
lijkbegravingen is niets bewaard gebleven in de ontkalkte bodem. Indien alleen gecremeerde doden werden 
bijgezet dan zal het graf niet heel lang in gebruik zijn geweest. 

Afbeelding 06.22 Grafkelder van Stein (foto Leo Verhart).

609 Modderman1964; Hendrix 2000-2001.

610 Hendrix 2000-2001, 333-334.
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Afbeelding 06.23 Pot en kraagfelsje afkomstig uit de grafkelder van Stein (foto Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden)

Kenniswinst
Er zijn in het heuvelland geen nieuwe sporen van begravingen aangetroffen. 

6.2.10.4 Economie, land- en watergebruik
Uitgaande van het model voor de zandgronden zou ook in het heuvelland sprake kunnen zijn van los 
in het landschap gelegen individuele boerderijen. De vruchtbaarheid van de lössbodem in het gebied, 
zal snel verplaatsen niet altijd noodzaken. Echter grote en vondstrijke clusters die dergelijke langdurig 
gebruikte nederzettingslocaties kunnen verraden zijn niet aangetroffen. Dit beeld gaat op voor zowel de 
Michelsbergcultuur als voor de Steingroep.
In dit patroon passen de resultaten van de opgraving Maastricht-Klinkers waar enkele kuilen en 
verschillende vuursteenscatters zijn ontdekt.  611 Sporen van huizen ontbraken. De studie van de 
gebruikssporen op vuurstenen werktuigen leverde belangrijke argumenten voor een interpretatie als een 
agrarische nederzetting waar jacht een ondergeschikte rol speelde.  612  Water was, zoals gebruikelijk, 
dichtbij. 

611 Scheurs 1992; Theunissen 1990.

612 Schreurs 1992, 162-163. 
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Veel meer is bekend van de vuursteenmijnen. (afb. 06.24)  Voor informatie over de diverse aspecten van 
de mijnbouw is een reeks publicaties beschikbaar.  613 De mijnwerkers worden beschouwd als parttime 
specialisten die daarnaast nog boer waren. Bovengronds werd het gewonnen vuursteen bewerkt tot 
halfproducten: ruw bekapte bijlen en klingen. Werkplaatsen zijn bekend uit Rijckholt  614, Valkenburg  615 en op 
het Plateau van Rijckholt-St.Geertruid.  616 

Afbeelding 06.24 Vuursteenmijn, zichtbaar in een mergelwand aan de Plenckertstraat in Valkenburg 
(foto Leo Verhart).

Daarnaast zijn er nog vele potentiële locaties waar vuursteen kan zijn gewonnen en bewerkt.  617 De 
vuursteenbewerkers waren specialisten. De producten gingen van hand tot hand en werden in de 
nederzettingen, tot op afstanden van 400 km, verder bewerkt. Bijlen werden geslepen en klingen 
bijgeretoucheerd tot krabbers en spitsklingen. Die slijpstenen waren meestal klein, maar uit het heuvelland 
zijn er twee grotere bekend die nog steeds in het landschap liggen bij Mechelen en bij Slenaken. (afb. 
06.25)   

613 Brounen & Peeters 2000/2001; Brounen et al., 1992, 1993; De Grooth 1994, 2005; Rademakers 1998. 

614 De Grooth 1994; Rademakers 1998

615 Brounen et al., 1992, 1993. 

616 Deeben et al. 2011.

617 Rademakers 1998.
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Afbeelding 06.25 Slijpsteen van Slenaken (foto Leo Verhart).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode onderzoek plaatsgevonden naar sporen van vuursteenbewerking en 
nederzettingen op het Plateau van Rijckholt-St. Geertruid.  618

6.2.10.5 Locatiekeuze
De nederzettingen en daarmee verband houdende vuursteenclusters liggen veelal op hoge punten in het 
landschap. Mogelijk dat de aangetoonde erosieprocessen op het Plateau van Rijkholt-St. Geertruid hier een 
rol in hebben gespeeld. De ontdekkingskans op degelijke locaties is veel groter. Ook de aanwezigheid van 
een vindplaats in het Maasdal (Vogelzang) maant tot voorzichtigheid dat ons beeld van de bewoning sterk 
verstoord is door erosie en sedimentatieprocessen. 
Op het noordelijke deel van het heuvelland liggen de nederzettingen vaak op plateaus, min of meer 
vergelijkbaar met de zone waar ook de LBK-nederzettingen liggen. 
Het aardwerk van Heerlen-Schelsberg lag op een vrij vlakke landtong die uitkijkt op een droogdal en de 
Caumerbeek. 
De vuursteenmijnen zijn te vinden in de zones waar de beste kwaliteit vuursteen is te vinden. Aanvankelijk 
zal die gewonnen zijn in dagbouw, maar al snel werden schachten en galerijen gegraven om de beste lagen 
te kunnen blijven exploiteren.  619 

618 Deeben et al. 2011.

619 De Grooth 1995, 2005. 
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Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode gedetailleerd onderzoek plaatsgevonden naar de locatiekeuze voor 
verschillende activiteiten op het Plateau van Rijckholt-St. Geertruid.  620 Dit onderzoek loopt nog. 

6.2.10.6 Gemeenschap/samenleving
De boeren van de Michelsbergcultuur en van de Steingroep leefden in kleine gemeenschappen, verspreid 
in het Limburgse landschap. De bewoners van die boerenbedrijven bestonden uit een kerngezin met 
grootouders en enkele andere verwanten. Via handels-, familiale- en sociale netwerken stonden die 
groepjes nauw met elkaar in contact. Dat zorgde voor de uitwisseling van grondstoffen, informatie, objecten 
en huwelijkspartners. Deze boerengemeenschappen waren vermoedelijk egalitair. Een van de weinige 
aanwijzingen voor mogelijke (sociale) verschillen in de samenleving zijn objecten van exotische materialen. 
Die zijn ook in het heuvelland aangetroffen. Een vrij groot aantal jadeïetbijlen komt hier voor.  621 
Een ander voorbeeld van die wijdverbreide contacten zijn de vondsten van Rijckholt- en 
Valkenburgvuursteen. De eerste vuursteensoort heeft een enorm bereik en de halffabricaten komen in 
noordelijke richting tot op de Veluwe voor. In zuidoostelijke richting is de verspreiding nog verder tot 400 
kilometer afstand van de mijn.  622 Bijlen van Valkenburgvuursteen hebben een minder grote verspreiding. 
Van de aardwerken van de Michelsbergcultuur wordt verondersteld dat dit centrale plaatsen waren waar 
deze verspreid levende groepen regelmatig bijeenkwamen voor het uitvoeren van ceremonieën, waarbij 
ook gebruiksvoorwerpen, andersoortige objecten, huwelijkspartners en informatie uitgewisseld werden. 
Eenzelfde functie kan verondersteld worden voor het aardwerk van Heerlen-Schelsberg. Dergelijk 
aardwerken ontbreken in de Steinfase, zowel in Limburg als over de provinciegrenzen. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen 
dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het reconstrueren van de gemeenschap/samenleving. 

6.2.10.7 Rituele praktijken
Indicaties voor rituele praktijken, en zeker wat betreft de variatie ervan, zijn in het heuvelland groter in 
vergelijking met de rest van de provincie Limburg. 
De eerste groep die onderscheiden kan worden zijn de bijldepostities, maar die zijn niet erg talrijk.  623 De 
bijlen kunnen in de Michelsbergperiode zijn gedeponeerd, als ook in de Steinfase. 
De tweede groep bestaat uit graven en daar kennen we er een van uit Stein zelf. Die wijst erop dat 
crematie in die periode voorkwam, maar dat sluit niet uit dat er inhumaties waren. De grafgiften zijn niet in 
evenwicht met het aantal bijgezette personen, minimaal 6. Er zijn slechts een kraal, twee stuks aardewerk, 
96 vuurstenen pijlspitsen en minimaal 11 benen spitsen.  624 Een eenmalige bijzetting, waar alle personen 
gelijktijdig zijn begraven, behoort tot de mogelijkheden. Graven uit de Michelsbergperiode zijn in Limburg 
onbekend.  625 
In het aardwerk van Heerlen-Schelsberg werden ook rituele activiteiten uitgevoerd. Het is de derde groep 
die te onderscheiden is. De eerste aanwijzing voor rituele praktijken is de constructie van het aardwerk 
zelf. De dubbele gracht bestaat aan de binnenzijde uit een greppel die niet aaneengesloten is en wordt 
op diverse plaatsen onderbroken. De buitenste greppel loopt wel door maar heeft een opening die als 

620 Deeben et al. 2011.

621 Schut & Kars 2012. 

622 De Grooth 1994.

623 Brounen 1999b. 

624 Modderman 1964. 

625 Verhart & Wansleeben 1992. 
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doorgang opgevat kan worden. In die opening stonden drie grote palen met daarachter, aan de binnenzijde 
van de greppel nog een houten wand waarvan de funderingssleuf is teruggevonden. Of dit was ter 
verdediging, of als vertraging moet worden opgevat, of de overgang representeert van de binnen- naar 
de buitenwereld, zijn ideeën die lastig te onderbouwen zijn. De tweede aanwijzing voor rituele praktijken 
in Heerlen vormt de afwezigheid van bebouwingssporen op het binnenterrein. Dit wordt ondersteund, en 
aangevuld, door de vondstsamenstelling van enkele kuilen die daar wel zijn aangetroffen. Uit die kuilen 
komt heel veel aardewerk, tot vrijwel complete potten toe, vuurstenen werktuigen, maal- en slijpstenen, 
leemfragmenten, houtkool, granen en verbrand bot. Van sommige kuilen wordt verondersteld dat er ook een 
vuur in heeft gebrand.  626 Het aardewerk omvat: bakplaten, voorraadpotten, schalen, kommen, tulpbekers en 
flessen, alle kenmerkend voor de vroege Michelsbergcultuur. Het is aannemelijk dit aardwerk op te vatten 
als een plaats waar grote groepen Michelsbergboeren tijdelijk verbleven voor het uitvoeren van activiteiten 
in de rituele en sociale sfeer. 
Tenslotte rest er nog een schedelbijzetting uit de vuursteenmijn van Rijckholt. Recent onderzoek heeft 
echter aangetoond dat deze schedel veel jonger is en niet uit het Midden-Neolithicum stamt.  627 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische resten dat nieuwe 
inzichten heeft opgeleverd over rituele praktijken. Een nieuwe datering van de schedel uit de vuursteenmijn 
van Rijckholt maakt duidelijk dat deze vermeende middenneolithische schedeldepositie een meer recente 
ouderdom heeft. 

6.2.10.8 Langetermijnperspectief
Hoewel er in het heuvelland sporen zijn aangetroffen van drie elkaar opvolgende culturele tradities zijn er 
te weinig nederzettingen om uitspraken te kunnen doen over een langer termijnperspectief. 

6.2.10.9 Krijgsgeschiedenis
Hierover zijn geen gegevens bekend. Het aardwerk van Heerlen-Schelsberg heeft geen verdedigende 
functie gehad. Vondsten die met krijgsgeschiedenis te maken hebben voor de Steingroep zijn ook schaars. 
Als enige zou het grote aantal transversale spitsen en benen pijlspitsen genoemd kunnen worden, maar die 
kunnen ook met jacht te maken hebben gehad. (afb. 06.26)   

Kenniswinst
Er zijn in de evaluatieperiode geen sporen uit het Midden-Neolithicum aangetroffen die met het krijgsbedrijf 
in relatie kunnen worden gebracht.

626 Schreurs 2005; Schreurs & Brounen 1998. 

627 De Grooth et al. 2011.
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Afbeelding 06.26 Rechtsonder de verbrande benen spitsen uit de grafkelder van Stein 
(foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).

6.2.10.10 Materiële cultuur
Het heuvelland levert enorm veel informatie op over de materiële cultuur uit het eerste deel van het 
Midden-Neolithicum. Vuursteen kennen we van goed gedateerde vindplaatsen, zoals: Maastricht-Klinkers, 
de vuursteenmijnen en van Heerlen-Schelsberg. Van die laatste kennen we ook een vrijwel compleet 
aardewerkspectrum. 
Om met dat laatste te beginnen. In Heerlen zijn kommen, schaaltjes, tulpbekers, flessen en voorraadpotten 
aangetroffen. Behoudens een enkel subcutaan doorboord knobbeloor komen er geen versieringselementen 
voor. Daarnaast zijn er ook fragmenten van een bakplaat gevonden en een scheplepel. Het aardewerk 
is verschraald met kwarts en grof zand. Vuursteen als verschralingscomponent is vrij zeldzaam. Het 
aardewerk wordt in fase MKI/II geplaatst. 
Jonger is het aardewerk van Maastricht-Klinkers. Het wordt gedateerd als MK III en later. Het heeft meer 
versiering in de vorm van doorboorde knobbeloren, Lochbückel en Tupfenleisten. Bakplaten zijn hier tevens 
gevonden. Ook dit aardewerk is overwegend verschraald met kwarts.
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Bij de vuursteenmijnen wordt nauwelijks aardewerk gevonden, maar veel productiemateriaal: klopstenen, 
halffabrikaten van bijlen, klingkernen en achtergelaten (mislukte) klingen. 

In Rijckholt zijn veel van die kernen omgewerkt tot hakken om ondergronds mee te werken in combinatie 
met koevoeten die van geweistangen van edelherten waren gemaakt.  628 In Valkenburg werden ook 
Kerbschlägel gemaakt, houweelachtige stukken vuursteen met kerven aan weerszijden om te bevestigen 
aan een steel.  629  
Op de nederzettingsterreinen is een grote variatie aan werktuigen te vinden: grote krabbers gemaakt 
van afslagen en klingen, spitsklingen, vuurslagen, tranchetbijlen, bijlen en pijlspitsen: bladvormig, 
druppelvormig en driehoekig. Vrijwel al die werktuigen zijn van gemijnde vuursteen gemaakt. Daarnaast zijn 
er hardstenen bijlen, kloppers en maal- en slijpstenen.

Van de Steingroep kennen we het aardewerk veel minder goed. Een welkome aanvulling waren de vondsten 
in Sittard op de Hof van Limburg.  630 Het aardewerk is met kwarts verschraald, redelijk glad afgewerkt en 
er komen geen knobbeloren voor en gaatjes onder de rand. Het gaat om potten met een vlakke bodem, 
met een S-vormig wandprofiel en een naar buiten staande rand. Veel vuursteen kon in Sittard niet aan de 
Steingroep worden toegewezen.  631  Het vuursteen kenmerkt zich door een sterke afname in het gebruik 
van geïmporteerde vuursteen en een veel minder macrolithisch karakter van de werktuigen. Er komen 
transversale pijlspitsen voor, krabbers en bijlen. Doorboorde hamerbijlen ontbreken. Wel zijn er importen 
van bijlen van exotische vuursteen die uit het gehele Midden-Neolithicum kunnen dateren.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar middenneolithische bewoningssporen. 
Wel is de opgraving van de Hof van Limburg gepubliceerd die een welkome aanvulling heeft opgeleverd 
voor het beperkte aardewerkensemble dat we kennen van de Steingroep.

628 De Grooth 1994. 

629 Brounen 1998; Brounen & Ploegaert 1993; Brounen et al. 1992. 

630 Van Hoof et al. 2013.

631 Aan de door de auteurs (Van Hoof & van Wijk 2013) aan de Steingroep toegewezen spitsen lijken eerder op die 

van de Michelsbergcultuur, qua vorm, materiaalgebruik en afwerking. De vondst van enkele MK-scherven en een 

hazelnoot die in de MK-periode gedateerd wordt, lijken deze veronderstelling te ondersteunen. 
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6.3 Onderzoekslacunes per landschap 

Tabel 7 Overzicht lacunes Midden-Neolithicum 
Legenda
++++ geen kennis/afwezig
+++ veel lacunes
++ wat lacunes 
+ weinig lacunes
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Hoogterras/stuwwallen + +++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++
Maasduinengebied + +++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++
Peel/Peelrestanten + +++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++
Beekdalen N-Limburg + ++ ++++ ++ ++ +++ ++++ ++++ ++++ +++
Beekdalen M-Limburg + ++ ++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ ++++ +++
Eiland van Weert ++ +++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++
Middenterrassen + ++ ++++ +++ ++ ++++ +++ ++++ ++++ +++
Roer/Vlootbeekdal + ++ ++++ ++ ++ +++ ++++ +++ ++++ ++
Maasdal + +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++
Heuvelland + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++

6.3.1 Hoogterras/stuwwallen
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase. Het gegevensbestand is klein en voor vele thema’s ontbreken 
simpelweg de gegevens. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

6.3.2 Maasduinen
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase. Het gegevensbestand is klein en voor vele thema’s ontbreken 
simpelweg de gegevens. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

6.3.3 Peel/Peelrestanten
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase. Het gegevensbestand is klein en voor vele thema’s ontbreken 
simpelweg de gegevens. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. In dit landschap is 
de verwachting voor nieuwe vondsten/vindplaatsen laag. 

6.3.4 Beekdalen Noord-Limburg
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase. Het gegevensbestand is klein en voor vele thema’s ontbreken 
simpelweg de gegevens. Door de inventarisatie en analyse van het middenneolithische vondstmateriaal in 
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het kader van het Maasdalproject is de kennis van thema’s bewoning, economie en locatie wat groter.  632 
Toch ontbreken opgravingen van nederzettingsterreinen. Bij andere thema’s zijn de lacunes nog groot. 
Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

6.3.5 Beekdalen Midden-Limburg
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase. Het gegevensbestand is klein en voor vele thema’s ontbreken 
simpelweg de gegevens. Toch zou een onderzoek van de bestaande gegevens, vergelijkbaar met de 
inventarisatie en analyse van het middenneolithische vondstmateriaal in het kader van het Maasdalproject, 
relatief snel de mogelijkheid bieden of het bewoningsmodel in dit landschap ook overeenstemt of dat er 
verschillen zijn. Dit geldt vooral voor de thema’s bewoning, economie en locatie. Bij andere thema’s zijn de 
lacunes nog groot. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

6.3.6 Eiland van Weert
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase. Het gegevensbestand is klein en voor vele thema’s ontbreken 
simpelweg de gegevens. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

6.3.7 Middenterras
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase. Het gegevensbestand is klein en voor vele thema’s ontbreken 
simpelweg de gegevens. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. De kennis over de 
thema’s bewoning en locatie is vrijwel uitsluitend gebaseerd op de studie van de verspreiding van bijlen 
in het zuidelijke deel van het terrassenlandschap. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis 
genereren. 

6.3.8 Roer/Vlootbeekdal
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor 
de Michelsberg- als voor de Steinfase, zij het minder dan in de andere landschappen. In belangrijke mate 
heeft dit te maken met de inventarisatie en documentatie van de Heemkunde Vereniging Roerstreek. De 
thema’s bewoning, economie, locatie en materiele cultuur vertonen dan ook minder lacunes dan in andere 
landschappen. Toch zal iedere nieuwe vondst/vindplaats nieuwe kennis genereren.

6.3.9 Maasdal
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor de 
Michelsberg- als voor de Steinfase. Het opgestarte veldonderzoek in het Maasdal heeft nieuwe gegevens 
opgeleverd, maar ze zijn slechts van één plaats bekend. Meer gegevens van ander locaties zullen 
beschikbaar moeten komen om onze kennis van dit landschap te doen vergroten.

6.3.10 Heuvelland
Behalve het ontstaan van het landschap vertoont het Midden-Neolithicum nog vele lacunes, zowel voor de 
Michelsberg- als voor de Steinfase, zij het minder dan in de andere landschappen. Daarnaast is die kennis 
onevenredig verdeeld over de twee culturele fasen uit het Midden-Neolithicum. Vuursteenmijnen zijn goed 
bekend uit de Michelsbergperiode en minder uit de Steinfase; andersom is dat met begravingen het geval. 
Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren.

632 Verhart 2000.
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6.4 Overzicht geraadpleegde rapporten 2007-2013

Rapport /publicatie Landschappelijke eenheid Aandachtsgebied Kenniswinst

Deeben et al., 2011: Het 

archeologisch onderzoek 

in de omgeving van 

het prehistorische 

vuursteenmijnveld te 

Rijckholt-St. Geertruid: 

de resultaten van 2008 

en 2009. Amersfoort, 

Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 202.

Heuvelland Meer gedetailleerde kennis 

over de mate en invloed 

van erosie. Daarnaast een 

systematische veldkartering van 

een groot deel van het plateau 

met oppervlaktevondsten 

uit het Midden-Neolithicum. 

Inzicht gekregen over de 

mate van conservering, 

verstoring, ligging van speciale 

activiteitengebieden en 

nederzettingen. Belangrijk is de 

relatie tussen nederzettingen en 

vuursteenmijnen. 

Onderzoek loopt nog door.

Dijk, X.C.C. van, 2007a: 

Plangebeid Beltweg te 

Siebengewald, gemeente 

Bergen. Archeologisch 

vooronderzoek: een 

inventariserend veldonderzoek 

(oppervlaktekartering en 

oproefsleuven). Amsterdam 

(RAAP-rapport 1328).  

Maasduinengebied Vuursteenconcentraties met 

wat aardewerk dat gedateerd 

kan worden in de periode 

Mesolithicum-Laat-Neolithicum 

aangetroffen in proefsleuven. 

Oppervlaktekartering leverde 

duidelijke resten uit het Midden-

Neolithicum op. 

Glind, M. van de, 2010: 

Roermond. Plangebied 

Keulsebaan, deelgebied 

A: definitief onderzoek. 

’s-Hertogenbosch (BAAC 

rapport 09.0070). 

Roer- en Vlootbeekdal Vindplaats van de Steingroep 

met enkele grondsporen, waaruit 

geen huis gereconstrueerd kon 

worden. Aardewerk en vuursteen 

aanwezig.  

Heijmans, H., E. Drenth, 

D. Keijers & J. Schreurs 

(red.), z.j.: Archeologisch 

onderzoek te Ittervoort. 

Oude bedrijvigheid op het 

industrieterrein Santfort 

ontsloten. Ittervoort. 

Beekdalen Midden-Limburg Beekdalen 

Midden-Limburg

Vondsten uit Midden- en Laat-

Neolithicum. Belangrijk dat in 

een gecontroleerde context een 

vrijwel complete Steinpot is 

aangetroffen.
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Hoof, L.G.L. van, I.M. van 

Wijk & C.M. van der Linde 

2013:  Zwervende erven op 

de löss?Onderzoek van een 

nederzetting uit de vroege 

ijzertijd en van sporen uit 

de Stein-groep te Hof van 

Limburg (gemeente Sittard-

Geleen). Leiden (Archol 

Rapport 33). 

Heuvelland Graetheide Vondsten uit Midden- en Laat-

Neolithicum. Belangrijk dat in 

een gecontroleerde context een 

kuil is aangetroffen met een 

grote hoeveelheid aardwerk. 

Een belangrijke aanvulling 

op het weinige materiaal dat 

bekend is. 

Kenemans, M.C. & E. Lohof, 

2005: Archeologische resten 

uit Midden-Neolithicum, 

Bronstijd, IJzertijd en 

Middeleeuwen in Panningen, 

gemeente Helden. Amersfoort 

(ADC rapport 319).

Beekdalen Midden-Limburg Beekdalen 

Midden-Limburg

Bij een opgraving is 

middenneolithisch 

vondstmateriaal aangetroffen 

en mogelijk ook grondsporen in 

het beekdalenlandschap waar 

nauwelijks vondsten uit bekend 

zijn. 

Keijers, D.M.G., 2007: 

Plangebied Horsterbeek, 

gemeente Bergen : resultaten 

archeologische begeleiding 

grondwerkzaamheden. 

Amsterdam (RAAP-notitie 

2116). 

Maasduinengebied Digitaal niet beschikbaar.

Kimenai, P. & J.R. Mooren, 

2014: Hoogwatergeul Well-

Aijen - de Maaswerken. 

Werkvak 2.

Evaluatierapport van 

het Inventariserend 

Veldonderzoek door middel 

van proefsleuven. Den Bosch 

(BAAC Rapport A-10.0340).

Maasdal Maasdal Belangrijke vondsten uit 

Midden-Neolithicum en Laat-

Neolithicum. Eerste keer dat die 

in het Maasdal zijn aangetroffen. 

Stratigrafisch en ruimtelijk van 

elkaar te onderscheiden. Nieuwe 

informatie over de aanvang van 

het neolithiseringsprocees en 

over materiële cultuur.

Knippenberg, S. & M.A. 

Goddijn 2013: Prehistorische 

resten en middeleeuwse 

bewoning in het Witte Stadje. 

Een Inventariserend en een 

Definitief Archeologisch 

Onderzoek aan de 

Schoolstraat/Molenweg te 

Thorn, gemeente Maasgouw. 

Leiden (Archol rapport 203)

Beekdalen Midden-Limburg Beekdalen 

Midden-Limburg

Vondsten uit Midden- en Laat-

Neolithicum. Aardewerk en 

vuursteen
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Linde, C.M. van der, E. 

Heunks, A. Porreij-Lyklema 

& I.M. Van Wijk, 2010: 

Definitieve opgraving Itteren - 

Hoeve Haertelstein (vindplaats 

3): Vondsten uit de nieuwe 

steentijd en bewoning uit de 

late prehistorie in de top van 

een fossiele restgeul. Leiden 

(ARCHOL rapport 152).

Maasdal Maasdal Midden- en laatneolithisch 

vuursteen. Geen 

nederzettingssporen en geen 

aardewerk. Aan de deponering 

van de bijlen wordt een rituele 

betekenis gegeven.

Mans, R., 2011:  

Depositiepatronen van 

neolithische vuurstenen bijlen 

in Zuid-Nederland. Leiden 

(bachelorscriptie).

Roer- en Vlootbeekdal Inventarisatie van bijlen, analyse 

en interpretatie in relatie tot 

rituele handelingen.  

Mooren,  J.R. & M. van 

Putten, 2008: Maastricht-

Amby, Hagerhof : 

inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven. 

‘s-Hertogenbosch (BAAC 

rapport 07.0031).

Heuvelland Enkele losse middenneolithische 

vondsten. 

Müller, A. & M. Opbroek, 

2012: Evaluatierapport 

Definitief Archeologisch 

Onderzoek & Inventariserend 

veldonderzoek. Plangebied 

Hoogwatergeul Well-Aijen - 

de Maaswerken. Werkvak 4 

Hoogwatergeul Well-Aijen; 

archeologische deelgebieden: 

1b, 2, 4. Amersfoort(ADC 

Evaluatierapport).

Maasdal Maasdal Op de kronkelwaardruggen 

liggen vindplaatsen uit 

de Steentijd, waaronder 

mesolithische. Een groot 

deel kan ruimtelijk en 

stratigrafisch begrensd zijn, 

deze vondstsituaties zijn uniek 

en leveren een belangrijke 

bijdrage aan kenneis op het 

gebied van bewoning, typologie 

en chronologie. Ook de potentie 

voor het opvullen van de lacune 

over overgang van Mesolithicum 

naar Neolithicum is groot.

Putten, M.J. van, 2012: 

Gemeente Cranendonck 

en Weert. Plangebied FFA 

Oefenterrein te Weert. 

Inventariserend veldonderzoek 

(karterende fase). Den Bosch 

(BAAC Rapport V-12.0079). 

Eiland van Weert Eiland van Weert Intacte bodems aangetoond met 

mogelijk materiaal uit de periode 

Paleolithicum-Neolithicum. 
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Ridder, J.A.A. de, 2011: 

Middenneolithische vondsten 

aan de Schoolstraat 

en Molenweg te Thorn, 

gemeente Maasgouw. 

Een Inventariserend 

Veldonderzoek in de vorm 

van proefsleuven. Amersfoort 

(ADC-rapport 2908).

Beekdalen Midden-Limburg Beekdalen 

Midden-Limburg

Wat losse vondsten van 

vuursteen en aardewerk. Het 

aardewerk is van de Steingroep.

Tichelmann, G. (red.) 2005: 

Archeologisch Onderzoek 

in het kader van De 

Maaswerken.

Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO), 

waarderende fase Well Aijen. 

Amersfoort (ADC rapport 404).

Maasdal Maasdal Vooronderzoek van het 

hoogwaterbeschermingsgebied 

waarin een overzicht 

wordt geschetst van de 

landschappelijke ontwikkeling 

en de grote potentie voor 

steentijdonderzoek wordt 

aangegegeven, middels de 

al ontdekte vondsten uit 

Mesolithicum en Neolithicum.

Verhart, Leo, 2013: Bijlen 

en hamers uit de Steentijd 

tussen Tegelen en Roermond. 

Archeologie 14, 79-96.

Middenterras, Maasdal Maasdal Inventarisatie van bijlen en 

hamers. Hiermee kunnen 

uitspraken worden gedaan over 

bewoning, rituele activeiten 

en grondstofnetwerken 

in het Neolithicum op het 

middenterras.

Wal, A. ter & L.A. Tebbens, 

2012: Well Aijen Werkvak 1. 

Archeologische opgraving. 

Den Bosch (BAAC rapport 

A-09.0395).

Maasdal Maasdal Opgravingsverslag van 

belangrijke midden- en 

laatneolithische vondsten. 

Een van de weinige 

Steinvindplaatsen die 

onderzocht zijn waar ruimtelijke 

en stratiigrafische uitspraken 

over gedaan kunnen worden. 

Belangrijk is ook het aardewerk 

dat een welkome aanvulling is 

op het weinige dat we van deze 

periode kennen. 
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Zuidhoff, F.S. & J.A.A.Bos, 

2011: Landschap en vegetatie 

Lomm Hoogwatergeul fase 

III. In:

Gerrets, D.A & GL. Williams 

(red.), 2011. Water en 

vuur. Archeologisch 

proefsleuvenonderzoek 

en opgraving te Lomm 

Hoogwatergeul Fase III. 

Amersfoort (ADC Rapport 

2703).

Maasdal Maasdal Beschrijving van de 

landschappelijke ontwikkeling 

en menselijke invloeden tijdens 

het Holoceen. Ook aandacht 

voor het Midden- en Laat-

Neolithicum. 

Zuidhoff, F.S., J. Huizer 

& N. de Jonge, 2012: 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum, gemeente 

Horst a/d Maas en Venray 

Inventariserend archeologisch 

onderzoek ‘Verkenning 

Plus’ Project Maasvallei 

Deelgebieden Hoogwatergeul 

Ooijen, Kop van Ooijen, 

Hoogwatergeul Wanssum en 

Wanssum haven. Amersfoort 

(ADC Rapport 3183).

Maasdal Maasdal Reconstructie van het 

landschap over een periode 

van 15.000 jaar, met behulp 

van tweeonderzoekmethodes: 

boren en poefsleuven. Daarmee 

ook inzicht gekregen in de 

gaafheid van het landschap. Er 

kunnen intacte vindplaatsen uit 

de Vroege Prehistorie worden 

verwacht (Jong-Paleolithicum tot 

Bronstijd).

Zuidhoff, F.S. & H.M. van der 

Velde, 2008: Hoogwatergeul 

Well-Aijen/Maaspark Well

(gemeente Bergen) 

deelgebieden 5 en 

6. Een archeologisch 

bureauonderzoek. Amerfoort 

(ADC Rapport 723). 

Maasdal Maasdal Beschrijving van de 

landschappelijke ontwikkeling 

en potentie van het gebied voor 

archeologische onderzoek naar 

Mesolithicum en Neolithicum. 

Voorstel voor aanpak. 
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7 Laat-Neolithicum

7.1 Inleiding

Vaak is het zo hoe dichter de tijd bij ons staat, des te groter de kennis is. Dat gaat niet op voor het Laat-
Neolithicum. De kennis over die periode is uitermate gering en onevenwichtig.  633 Nederzettingen kennen we 
nauwelijks en hoewel ook graven niet erg talrijk zijn, komt daar het leeuwendeel van onze informatie uit. 
Het Laat-Neolithicum wordt in twee fasen opgedeeld. De oudste loopt van 2800-2400 v. Chr. en in 
culturele zin is het de periode dat de Enkelgrafcultuur (EGK) optreedt.  634 (afb. 07.01) Daarna komt de 
Klokbekerperiode (2400-1900 v. Chr.) maar zonder dat er sprake is van een scherpe overgang.  635 Het 
Laat-Neolithicum, ook wel de bekerperiode genaamd, is een periode waarin nieuwe objecten en gebruiken 
worden geïntroduceerd, maar lijkt het culturele substraat behouden te zijn gebleven. 
Beide culturen laten een dunne verspreiding van vindplaatsen zien, vrijwel altijd door het duidelijk 
herkenbare aardewerk, meestal in de vorm van scherven. Complete potten zijn een zeldzaamheid en 
worden alleen in graven aangetroffen. 

Afbeelding 07.01 Aardewerk van de Enkelgrafcultuur is zeldzaam in Limburg. Uit enkele grafheuvels in 
Swalmen is een klein aantal bekend. Dit is een standvoetbeker uit heuvel 2 (Foto Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden). 

633 Zie de bijdrage in de voorgaande evaluatieperioode (Hoof 2007).

634 Overzichtpublicaties over deze cultuur: Drenth 2005; Drenth et al. 2008; Lanting 2007/2008. 

635 Zie voor een recent overzicht Fokkens 2012.
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De vondsten van de Enkelgrafcultuur worden over de gehele provincie gevonden, met uitzondering 
van het heuvelland.  636 Daarnaast valt op dat het Eiland van Weert, de Peel en Peelrestanten en de 
(natte) westelijke delen van de beeklandschappen vondstloos zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het om 
aardewerk en waarvan dan nog een groot deel afkomstig is uit graven. Het aardewerk valt te verdelen 
in standvoetbekers en AOO-bekers die geheel versierd zijn. Daarnaast komen amforen, golfbandpotten, 
schalen en kommen voor, maar daar is tot op heden weinig tot niets van in Limburg gevonden.  637 Vanwege 
de versiering zijn scherven van EGK-bekers makkelijk te identificeren. 
Vuursteen dat aan de EGK toegeschreven kan worden is er nauwelijks in Limburg. In graven zijn wat kleine 
afslagen en klingfragmenten. In zijn algemeenheid wordt het vuursteen van de EGK-periode gekenschetst 
als een afslagindustrie. Daarvan worden krabbers en geretoucheerde non-descripte werktuigen gemaakt. 
Pijlspitsen zijn gesteeld, mogelijk zijn de dennenboompjes nog in gebruik. In graven worden soms 
vuurstenen dolken aangetroffen van meer lokale vuursteen of van importen uit Noord- en Midden-
Frankrijk.  638 
Nieuw zijn ook de strijdhamers, gemaakt van taaie steensoorten. Er worden verschillende typen 
onderscheiden, vaak fraai geslepen en afgewerkt.  639 In Limburg ontbreken sieraden en knoopjes van 
barnsteen. 
Over de vorm en aard van de nederzettingen en de levenswijze valt niet veel te zeggen. Dat geldt niet 
alleen voor Limburg, maar voor geheel Nederland. We kennen uit Limburg enkele graven in de vorm 
van grafheuvels en vlakgraven. Bijzonder is een groepje graven die bij elkaar liggen bij Swalmen en ook 
opvallen door de inhoud.  640 Een vergelijkbaar groepje is net over de grens op de Tevener Heide bekend.  641 
Het vrijwel ontbreken van EGK in Limburg zou kunnen betekenen dat de Steingroep veel langer doorloopt 
en als het culturele substraat moet worden gezien waar enkele EGK-elementen aan toegevoegd zijn, 
vergelijkbaar met een proces dat in het westen van Nederland bij de Vlaardingencultuur zichtbaar is. Dat 
zou ook de verklaring kunnen zijn dat we zo weinig materiaal in de provincie hebben. 

Dat proces van een “verbekerisering” van een samenleving kristalliseerde zich sterker uit in de volgende 
fase wanneer de klokbekers verschijnen en we van Klokbekercultuur spreken. (afb. 07.02) Ook in deze 
periode zijn het de aardewerkscherven die het verspreidingspatroon van deze cultuur bepalen. Klokbekers 
komen op nederzettingsterreinen voor en in graven. Het verspreidingspatroon is vrijwel identiek aan dat 
van de Enkelgrafcultuur, maar dichter. In het heuvelland ontbreken vondsten en het westelijke deel van het 
dekzandgebied, het natte deel van het landschap, was onbewoond.
Het Klokbekeraardewerk heeft aanvankelijk een S-vormig profiel met een versiering uitgevoerd met getande 
spatel. Deze is in zones op de beker aangebracht en als groep ze zijn maritieme bekers genoemd. Hierna 
komt de rijker versierde Veluwse klokbeker. De jongste bekers binnen die groep laten een ingedrukte 
wikkeldraadversiering zien. Naast deze bekers komt nog nederzettingsaardewerk voor dat vaak is versierd 
met in motieven aangebrachte nagel-, vingertop- en spatelindrukken. Dit nederzettingsmateriaal is lastig te 
onderscheiden van het aardewerk uit de Late Bronstijd.
Vuursteen wordt met een afslagtechniek bewerkt en van die afslagen worden krabbers en allerlei 
geretoucheerde non-descripte werktuigen vervaardigd. Van veel groter vakmanschap getuigen de mesjes 
en pijlspitsen met een driehoekige vorm, met een holle basis en gesteelde met weerhaken. 

636 Deze gegevens zijn ontleend aan het databestand van het Maasdalproject. 

637 Drenth 2005.

638 Polman 1993, 1998.

639 Butler & Fokkens 2005; Drenth 2005.

640 Lanting & Van der Waals 1974.

641 Bantelmann 1982.
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Afbeelding 07.02 Onderkant van een klokbeker uit Baexem (Verlinde 1969, fig. 3).

In graven komen ook grote vuurstenen dolken voor, vaak van geïmporteerde Franse vuursteen (Grand-
Pressigny en Romigny-Lhéry). Vuurstenen bijlen zijn nog steeds in gebruik en kunnen op nederzettingen en 
in graven worden teruggevonden. 
De fraai gevormde hamerbijlen zijn in de Klokbekerperiode vervangen door veel eenvoudiger uitgevoerde 
exemplaren. Daarnaast komen in graven sets voor die wijzen op de belangrijke rol die pijlbewapening 
speelde. Het gaat om de eerder genoemde pijlpunten, maar er zijn ook stenen polsbeschermers en 
pijlschachtstrekkers. Verder kunnen er in graven barnstenen knoopjes en hangers gevonden worden en 
gouden sieraden, al is de kans hierop gering gezien de zeldzaamheid. 
Een bijzonder groep stenen werktuigen zijn de klop- en aambeeldstenen die voor metaalbewerking zijn 
gebruikt. In deze tijd komen koperen werktuigen en sieraden voor die afkomstig zijn uit Midden-Europa en 
hier worden bijgewerkt. Dergelijke metalen voorwerpen zijn tot op heden uit deze periode nog niet bekend 
uit Limburg.  642 (afb. 07.03)  

Afbeelding 07.03 In Midden-Nederland komen in de klokbekerperiode de eerste koperen (tong)dolkjes voor. 
Op de Heistert in Roermond is in 1837 dit exemplaar gevonden (Gemeentearchief Roermond).

Sporen van nederzettingen zijn schaars. Er is tot op heden slechts één nederzettingsterrein in Limburg 
onderzocht. Deze kenmerkt zich door weinig en sterk verspreidde vondsten. Een kenmerk van veel 
nederzettingen van de Klokbekercultuur in Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er wel 
regelmatig bij opgravingen Klokbekermateriaal wordt gevonden, maar dat nederzettingen niet kunnen 

642 Mogelijk is er een koperen dolkje afkomstig uit Roermond-Heistert, opgegraven in 1837 (Verhart in druk). 



254

worden vastgesteld. Huizen zijn uit de schaarse grondsporen nog niet herkend. In die zin onderscheidt 
Limburg zich niet van de rest van Nederland. 
In Limburg komt een klein aantal grafheuvels voor en enkele vlakgraven. Opvallend is dat die verspreid 
over de provincie worden aangetroffen. Concentraties zoals bij de EGK bij Swalmen ontbreken. Opmerkelijk 
is dat (late) Klokbekergraven in Swalmen niet meer voorkomen. 

Nationaal richtinggevend voor het onderzoek zijn verschillende thema’s omschreven en becommentarieerd 
in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).  643 Veel van die thema’s komen echter overeen met 
de thema’s die ook in deze evaluatie aan bod komen. Indien er vanuit de NOaA andere accenten worden 
gelegd dan zullen die steeds per periode worden behandeld. 
Naast de landelijke NOaA zijn voor de evaluatie ook nog de provinciale archeologische aandachtsgebieden 
van belang.  644 Binnen deze waardevolle archeologische gebieden zijn speciaal uitgewerkte 
onderzoekskaders van kracht. Er zijn evenwel geen aandachtsgebieden waarin de bekerculturen een grote 
rol spelen. 

Tabel 8 Overzicht Laat-Neolithicum 
Legenda
0 niet van toepassing
+++ veel gegevens
++ wat gegevens
+ weinig gegevens
- geen gegevens
geel kenniswinst 2006-2013
groen  veel kenniswinst 2006-2013
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Hoogterras/stuwwallen +++ + + - + - + + - +
Maasduinengebied +++ + + - + - + + - +
Peel/Peelrestanten +++ - - - - - - - - -
Beekdalen N-Limburg +++ + + + + + + + + +
Beekdalen M-Limburg +++ + + - - - + + - +
Eiland van Weert ++ - - - - - - - - -
Middenterrassen +++ + + - - - + + - +
Roer/Vlootbeekdal +++ + + - ++ - + + - +
Maasdal +++ + - - + - - + - +
Heuvelland +++ + + - + - + + - +

7.2 Bewoningsgeschiedenis

643 Deeben et al. 2006.

644 Zie voor provinciale archeologische aaandachtsgebieden: http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/

Natuurlijk_Cultuur/Provinciale_archeologische_aandachtsgebieden en voor de wetenschappelijke kaders bijlage1.
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7.2.1 Hoogterras/stuwwallen

7.2.1.1  Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Het grootste 
deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als belangrijkste boomsoorten. Uit 
pollendiagrammen blijkt dat de druk op de natuurlijke vegetatie door laatneolithische boeren groter werd, 
maar dit was nauwelijks het geval in gebied met hoogterrassen en stuwwallen. Jacht lijkt nauwelijks meer 
een rol te hebben gespeeld. Visvangst werd nog wel bedreven. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van laatneolithische bewoningssporen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van de hoogterrassen/stuwwallen. 

7.2.1.2 Bewoning
Op de hoogterrassen en stuwwallen is een klein aantal laatneolithische artefacten aangetroffen, wat 
aardewerk en vuursteen.  645 Op de hoogste delen van beide landschapstypen ontbreken ze vrijwel 
geheel, zeker als in de studie het verspreidingspatroon van bijlen wordt betrokken.  646 Die vertonen een 
vergelijkbaar patroon met het aardewerk. Nederzettingen lijken hier niet te liggen, met uitzondering van de 
hellingen en zones waar beken het gebied doorsnijden.  647 Wel liggen er op de stuwwallen en het hoogterras 
geïsoleerde grafheuvels.  648 
Een ander beeld leveren de hellingen van de hoogterras op en met name in het zuidelijke deel van het 
hoogterras. In specifieke gebieden zijn daar wel vindplaatsen te vinden, met name op het hoogterras van 
Echt.  649 Het algemene beeld van de bewoning met kleine los in het landschap liggende boerderijen lijkt voor 
het Laat-Neolithicum ook op te gaan. Specifieke locaties voor andersoortige activiteiten ontbreken tot op 
heden. Wel komen hier ook graven voor. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de bewoning hebben vergroot. 

7.2.1.3 Begraving 
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen sporen van begravingen aangetroffen. 
Uit het zuidelijk deel van het hoogterras, op de helling ervan, is een vlakgraf bekend met twee AOO-
bekers.  650 Van de stuwwallen bij Mook is een Klokbekergraf bekend. 

645 Mooren 1994.

646 Verhart 2013.

647 Mooren 1994.

648 Holwerda 1915; Van der Waals & Glasbergen 1955.  

649 Van Haaren & Modderman 1973. De inventarisatie van de collectie van L. Keuren uit Echt door het Limburgs 

Museum heeft tientallen grote vindplaatsen opgeleverd. Zowel materiaal van de Michelsbergcultuur als van de 

Steingroep en bekerculturen is daarin aangetroffen.  

650 Tevoorschijn gekomen bij de inventarisatie van de collectie Keuren, nu in het Limburgs Museum. 
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Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over begravingen hebben vergroot. 

7.2.1.4 Economie, land- en watergebruik
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.1.5 Locatiekeuze
Op het hoogterras en op de stuwwallen ontbreken nederzettingen uit het Laat-Neolithicum.

7.2.1.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.1.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend, behalve dan de graven als we die tot dit thema rekenen. 

7.2.1.8 Langetermijnperspectief
Het stuwwallengebied en hoogterras zijn in het Laat-Neolithicum niet geëxploiteerd door boeren van de 
EGK- en Klokbekercultuur. Dat was in de voorgaande periode ook al het geval. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die informatie 
hebben opgeleverd voor het langetermijnperspectief. 

7.2.1.9 Krijgsgeschiedenis
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp in verband 
kunnen worden gebracht.

7.2.1.10 Materiële cultuur
Er zijn op de hoogterrassen en stuwwallen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp in verband 
kunnen worden gebracht, met uitzondering van enkele graven. Daarin zijn OOA-bekers en Veluwse 
klokbekers aangetroffen. Vroegere bekers komen niet voor. In het vlakgraf van Echt met zijn twee AOO-
bekers is ook een ongeretoucheerd klingetje van vuursteen gevonden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

7.2.2 Maasduinengebied

7.2.2.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Het grootste 
deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als belangrijkste boomsoorten. 
Uit pollendiagrammen blijkt dat de druk op de natuurlijke vegetatie door laatneolithische boeren groter 
werd, maar dit speelde nauwelijks in het Maasduinengebied. Jacht lijkt geen rol meer te hebben gespeeld. 
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Visvangst werd nog wel bedreven. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van laatneolithische bewoningssporen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het Maasduinengebied. 

7.2.2.2 Bewoning
In het langgerekte Maasduinengebied is een dunne strooiing te zien van bijlvondsten met een lichte 
verdichting in het zuidelijke deel, ten noorden van Venlo. Uit het gebied zijn weinig vondsten van de 
bekerculturen bekend. De genoemde mogelijke huisplattegronden Heijen, Molenhoek en Gennep-
Maaskemp dateren niet uit de bekerperiode.  651 Opvallend is de aanwezigheid van een AOO-bekergraf op 
het landgoed De Hamert.  652 (afb. 07.04)  

Afbeelding 07.04 AOO-beker gevonden in een grafheuvel op het Landgoed De Hamert te Bergen (Holwerda 
1915, Abb. 26).

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die onze kennis 
over de bewoning hebben vergroot.  

7.2.2.3 Begraving 
Er zijn in de Maasduinen met uitzondering van het bekergraf op het landgoed De Hamert geen sporen van 
begravingen aangetroffen.

651 Hoof 2007; Mooren et al. 2006; Mooren & Van Nuenen 2008.

652 Holwerda 1915. 
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7.2.2.4 Economie, land- en watergebruik
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.2.5 Locatiekeuze
Er zijn te weinig vondsten om iets te kunnen zeggen over de locatiekeuze.

7.2.2.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.2.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend, met uitzondering van de grafheuvel op De Hamert.

7.2.2.8 Langetermijnperspectief
De Maasduinen lijken in het Laat-Neolithicum niet geëxploiteerd te zijn door boeren van de EGK- en 
Klokbekercultuur. In ieder geval zijn er geen nederzettingen aangetroffen die wijzen op landbouw in het 
gebied. Dat was in de voorgaande periode ook al het geval. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn geen opgravingen of andersoortige onderzoeken uitgevoerd die informatie 
hebben opgeleverd voor het langetermijnperspectief. 

7.2.2.9 Krijgsgeschiedenis
Er zijn in de Maasduinen geen sporen aangetroffen die met dit onderwerp in verband kunnen worden 
gebracht.

7.2.2.10 Materiële cultuur
Er is in het Maasduinengebied een geïsoleerde EGK-bekergrafheuvel gevonden die een AOO-beker 
bevatte, zonder andere grafgiften. Dit is alle materiële cultuur die we hebben uit dit gebied. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

7.2.3 Peel en Peelrestanten

7.2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg relatief 
gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere delen van 
het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die effecten 
waren sterk in de Peel. Het breidde zich sterk uit en grote delen van wat nu de Peelrestanten zijn waren 
afgedekt met veen.  653  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als dominante 
boomsoorten. Uit pollendiagrammen blijkt dat de druk op de natuurlijke vegetatie door laatneolithische 
boeren groter werd, maar dit was nauwelijks het geval in gebied met hoogterrassen en stuwwallen. Jacht 

653 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  
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lijkt nauwelijks meer een rol te hebben gespeeld. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van laatneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van de 
Peel- en de Peelrestanten. 

7.2.3.2 Bewoning
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen laatneolithische vondsten bekend. Zelfs pijlspitsen zijn een 
zeldzaamheid, aangevend dat jacht nauwelijks een rol meer speelde in de economie. Incidenteel komt bij 
opgravingen een klokbekerscherf aan het licht. Door de versiering zijn ze makkelijk te herkennen. 

7.2.3.3 Begraving 
Er zijn in de Peel en de Peelrestanten geen sporen van begravingen aangetroffen.

7.2.3.4 Economie, land- en watergebruik
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen laatneolithische vondsten bekend. Zelfs pijlspitsen zijn een 
zeldzaamheid, aangevend dat jacht nauwelijks een rol meer speelde in de economie.  

7.2.3.5 Locatiekeuze
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen laatneolithische vondsten bekend. 

7.2.3.6 Gemeenschap/samenleving
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.3.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

7.2.3.8 Langetermijnperspectief
Uit de Peel en de Peelrestanten zijn geen laatneolithische vondsten bekend. 

7.2.3.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

7.2.3.10 Materiële cultuur
Er zijn geen opgravingen uitgevoerd van laatneolithische vindplaatsen. 

7.2.4 Beekdalen Noord-Limburg

7.2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Laat-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit was vooral sterk aan de 
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westelijke helft van het beekdalenlandschap, op de overgang naar de Peel.  654  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als belangrijkste 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het beekdalenlandschap.  655 Op de 
overgang van dekzand naar het Maasdal was de vegetatie opener. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. Jacht 
speelde echter in het Laat-Neolithicum nauwelijks meer een rol van betekenis. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van laatneolithische nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van het 
beekdalenlandschap. 

7.2.4.2 Bewoning
Uit het beekdalenlandschap van Noord-Limburg is een van de weinig onderzochte nederzettingen van de 
Klokbekercultuur bekend. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd bij Meerlo behalve een grafheuvel 
ook een deel van een nederzettingsterrein opgegraven.  656 (afb. 07.05)  

Afbeelding 07.05 Grafheuvelplattegrond, Meerlo (Verwers 1964, fig. 1).

654 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

655 Verhart 2000. 

656 Verwers 1964; Verlinde, 1971. 
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De resultaten waren teleurstellend. Het terrein bleek in gebruik te zijn geweest in het Laat-Neolithicum en 
Vroege Bronstijd. Daarnaast zitten tussen het vuursteen macrolithische artefacten van Rijckholtvuursteen 
die eerder bij Michelsberg passen. Grondsporen werden nauwelijks ontdekt.
Toch komt incidenteel bij opgravingen een klokbekerscherf aan het licht. Door de versiering zijn ze 
makkelijk te herkennen. Ook in amateurverzamelingen komen ze regelmatig voor.  657   
Een studie naar de verspreiding van neolithische vindplaatsen in de kernregio Venray laat zien dat de 
bewoning in Laat-Neolithicum zich concentreert op de hogere overgangszone van het dekzand naar het dal 
van de Maas.  658 Bij die inventarisatie zijn ook enkele EGK-scherfvondsten gedocumenteerd 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode heeft er geen onderzoek plaatsgevonden van laatneolithische nederzettingen in de 
beekdalen van Noord-Limburg. 

7.2.4.3 Begraving 
Er zijn in de beekdalen van Noord-Limburg zijn geen sporen van begravingen gevonden van de 
Enkelgrafcultuur. Wel zijn er twee Klokbekergrafheuvels onderzocht bij Meerlo.  659 Het best bewaarde graf 
was een meerperiodenheuvel en bevatte scherven van een maritieme klokbeker, een Veluwse klokbeker, 
crematieresten, enkele stuks vuursteen, drie pijlpunten en twee pjjlschachtsrtrekkers/schuurders.
 
Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn er geen graven ontdekt van laatneolithische ouderdom in de beekdalen van 
Noord-Limburg. 

7.2.4.4 Economie, land- en watergebruik
De spaarzame vondsten uit het Laat-Neolithicum laten nauwelijks toe een beeld te geven van de economie 
en het land- en watergebruik. Nederzettingen van voldoende kwaliteit daarvoor zijn niet onderzocht en ook 
organische informatie ontbreekt. De enige informatie is de verandering in het verspreidingspatroon van 
nederzettingen in de kernregio Venray. Daar suggereert de concentratie van vindplaatsen op de meest 
leemrijke delen van het dekzandgebied dat akkerbouw belangrijker wordt in het Laat-Neolithicum. Het 
vrijwel ontbreken van kleine vindplaatsen in de beekdalen die mogelijk met speciale activiteiten verbonden 
kunnen worden, ontbreken in deze fase. Ook pijlspitsen komen nauwelijks meer voor in de beekdalen, een 
aanwijzing dat jacht nauwelijks meer een rol speelde in de voedselvoorziening.  (afb. 07.06)  
De bekergemeenschappen stonden in contact met gemeenschappen verder weg. In een 
uitwisselingssysteem konden exotische materialen Limburg bereiken. Voorbeelden zijn jadeïetbijlen  660, die 
in deze periode nog in gebruik kunnen zijn geweest, en vuurstenen dolken gemaakt van Romigny-Lhéry- en 
Grand-Pressignyvuursteen, respectievelijk uit Noord- en Midden-Frankrijk.  661  

657 Bijvoorbeeld in de collectie Driessens een kleine tiental vindplaatsen.  

658 Verhart 2000, 56, Afb. 2.10.

659 Verwers 1964, 1966. 

660 Schut & Kars 2012.

661 Zie voor een recente verspreidingskaart Fokkens 2012, 26, Afb. 9. 
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Afbeelding 07.06 Verspreiding vindplaatsen uit de bekerperiode (d) in de kernregio Venray 
(Verhart 2000, fig. 2.10).

Kenniswinst
Er hebben geen opgravingen plaatsgevonden die onze kennis over de economie en land- en watergebruik 
hebben doen toenemen. 

7.2.4.5 Locatiekeuze
De enige informatie over de locatiekeuze kan afgeleid worden uit het verspreidingspatroon van 
laatneolithische vindplaatsen in de kernregio Venray. Duidelijk blijkt daaruit dat de meest leemrijke delen 
van het dekzandgebied favoriet waren om te wonen en te werken. Het is ook een zone die dicht bij water 
ligt en doorsneden worden door verschillende beken.

Kenniswinst
Er hebben geen opgravingen plaatsgevonden die onze kennis over de locatiekeuze hebben vergroot.

7.2.4.6 Gemeenschap/samenleving
Hier zijn nauwelijks gegevens voor. Sommige rijke grafinventarissen zouden een aanwijzing kunnen zijn 
voor personen die een bijzondere positie bekleedden in de samenleving. Het Klokbekergrafinventaris van 
Meerlo is opmerkelijk in een periode dat jacht nauwelijks meer een rol speelde. De boogschuttersuitrusting 
van de dode zou er op kunnen wijzen dat jacht aan een soort elite was voorbehouden, of dat de overledene 
een meer martiale positie bezat in de gemeenschap. (afb. 07.07)  



263De Vroege Prehistorie

Afbeelding 07.07 Grafheuvelinventaris Meerlo (Verwers 1964, fig. 3).

Kenniswinst
Er hebben geen opgravingen plaatsgevonden die onze kennis hebben doen toenemen over de 
gemeenschap en samenleving. 

7.2.4.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp, met uitzondering van de graven, zijn geen gegevens bekend.

7.2.4.8 Langetermijnperspectief
Over het langetermijnperspectief kunnen geen uitspraken worden gedaan. 

7.2.4.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.4.10 Materiële cultuur
Van de Enkelgrafcultuur zijn alleen enkele scherven uit het beekdalenlandschap van Noord-Limburg 
bekend. 
De Klokbekercultuur is ook niet ruim vertegenwoordigd met slechts de grafheuvelvondsten van Meerlo, het 
nederzettingsmateriaal uit die plaats en losse scherven aangetroffen bij opgravingen en veldverkenningen. 
De Veluwse klokbeker uit de grafheuvel uit Meerlo is de zuidelijkste die in Limburg is aangetroffen. 
Verder komen er in het beekdalenlandschap nog losse vondsten van dit aardewerk voor. Van het 
nederzettingsterrein van Meerlo komt ook nederzettingsaardewerk, dikker en grover gemaakt en versierd 
met een variatie van nagel- spatel- en vingertopindrukken.  662  Hierbij bevinden zich ook fragmenten van een 
potbeker. 
Bij het vuursteen zijn het meest markant de geheel vlak dekkende geretoucheerde spitsen met een 
driehoekige vorm, met een holle basis of met steel en korte weerhaken. Ook fijn geretoucheerde mesjes 

662 Verlinde 1971.
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met oppervlakteretouche kunnen tot deze cultuur gerekend worden. De vondst van pijlschachtstrekkers in 
de grafheuvel bewijst dat deze ook tot deze cultuur gerekend kunnen worden. 

Kenniswinst
Er hebben geen opgravingen plaatsgevonden die onze kennis over de materiële cultuur hebben doen 
toenemen. 

7.2.5 Beekdalen Midden-Limburg

7.2.5.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Laat-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit was vooral sterk aan de 
westelijke helft van het beekdalenlandschap, op de overgang naar de Peel.  663  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als belangrijkste 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het beekdalenlandschap.  664 Op de 
overgang van dekzand naar het Maasdal was de vegetatie opener. 
In dit landschap waren voor de mens belangrijke dieren te vinden, zoals: oeros, eland, edelhert, ree, wild 
zwijn, bruine beer, wolf, lynx, vos en kleiner diersoorten, onder andere pelsdieren en diverse vogels. Jacht 
speelde echter in het Laat-Neolithicum nauwelijks meer een rol van betekenis. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek van laatneolithische  nederzettingen plaatsgevonden dat 
nieuwe gegevens heeft opgeleverd voor het ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)landschap van het 
beekdalenlandschap.   

7.2.5.2 Bewoning
Uit het beekdalenlandschap van Midden-Limburg zijn geen nederzettingen bekend die door een opgraving 
zijn onderzocht. Het beeld van de bewoning wordt bepaald door enkele grafvondsten, amateurcollecties en 
de incidentele laatneolithische scherven die opduiken bij opgravingen.  665 
De Enkelgrafcultuur is vertegenwoordigd door enkele scherven.  666 Van de Klokbekercultuur zijn in de 
vorige eeuw enkele graven onderzocht, meestal vlakgraven, al kunnen er enkele grafheuvels zijn geweest 
waarvan de heuvel was geëgaliseerd. Ze zijn onder andere bekend uit Helden-Koningslust, Baexem 
en Millert.  667 Het gaat om AOO-bekers en maritieme- en lokaal ontwikkelde klokbekers. (afb. 07.08)  
Tijdens onderzoek naar een vindplaats met Limburgaardewerk op de Keuperheide bij Helden werden ook 
laatneolithische sporen en artefacten ontdekt.  668 Hoewel er meer laatneolithische oppervlaktevondsten 
bekend zijn in amateurcollecties is het opvallend dat op het opgravingsterein Santfort in Ittervoort 

663 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

664 Verhart 2000. 

665 Zie voor enkele van die vondsten (Blerick, Venray) in de context van ouder en wijder verspreid materiaal Lanting 

2007/2008.

666 Gedocumenteerd in het kader van het Maasdalproject. Zie ook Verlinde 1969. 

667 Hulst et al. 1973. 

668 Modderman & Deckers 1984. 
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laateneolithisch materiaal ontbreekt.  669

Tot slot kunnen nog enkele hamerbijlen genoemd worden en klingen van Grand-Pressignyvuursteen, 
afkomstig uit amateurcollecties.  670 

Afbeelding 07.08 Grafinventaris Helden-Koningslust, van links naar rechts: beker, pijlspits en dolk van 
Grand-Pressignyvuursteen. (Lanting & Van der Waals 1976, fig. 20).

Kenniswinst
In de evaluatieperiode heeft er geen onderzoek plaatsgevonden van laatneolithische nederzettingen in de 
beekdalen van Midden-Limburg.  

7.2.5.3 Begraving
Uit het beekdalenlandschap zijn enkele graven bekend. Bij Helden-Koningslust is een en bij Millert zijn 
twee grafheuvels gevonden. In Helden kwam naast een beker ook een vuurstenen pijlspits en een GP-dolk 
aan het licht. In Millert een AOO-beker met een vuurstenen kling. In Baexem werden in een zandafgraving 
enkele vlakgraven ontdekt. Een van die graven bevatte een AOO-beker, een vuurstenen kling en een 
vuurstenen bijltje. Verder werden er in de andere mogelijke graven scherven van een AOO-beker, een 
maritieme klokbeker en een lokaal ontwikkelde klokbeker geborgen. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode heeft er geen onderzoek plaatsgevonden van laatneolithische begravingen in de 
beekdalen van Midden-Limburg.  

669 Heijmans et al. zonder jaar. 

670 Deze bevinden zich in het Limburgs Museum. Het gaat o.a. om de collecties Bouts en Vossen. 
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7.2.5.4 Economie, land- en watergebruik
Met de spaarzame vondsten uit het Laat-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen van de economie 
en het land- en watergebruik. 

7.2.5.5 Locatiekeuze
Vanwege het ontbreken van een regionale analyse van het laatneolithische vindplaatsen en vondsten 
kunnen over locatiekeuze geen uitspraken worden gedaan.

7.2.5.6 Gemeenschap/samenleving
Over het algemeen wordt uitgegaan van een egalitare samenleving van kleine boeren gemeenschappen. 
Sommige rijke grafinventarissen zouden een aanwijzing kunnen zijn voor personenen die een bijzondere 
postitie hebben bekleed in de samenleving. Het AOO-graf van Helden zou daar een aanwijzing voor kunnen 
zijn met de GP-dolk, een toch vrij zeldzaam artefact in het Laat-Neolithicum van Nederland.

Kenniswinst
In de evaluatieperiode zijn er geen opgravingen uitgevoerd die bijgedragen hebben geleverd aan de groei 
van kennis over de gemeenschap en de samenleving. 

7.2.5.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn, met uitzondering van de graven, geen gegevens bekend. 

7.2.5.8 Langetermijnperspectief
Hoewel het aantal vondsten in het zuidelijke beekdalengebied wat groter is dan in het noordelijke deel, valt 
ook hier weinig te zeggen over het langetermijnperspectief.  De aanvang van de “bekerisering” is zichtbaar 
door het voorkomen van enkele Enkelgrafscherven, gevolgd door AOO en klokbeker. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode heeft geen onderzoek plaatsgevonden waardoor onze kennenis over het 
langeternmijnperspectief is vergroot.

7.2.5.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.5.10 Materiële cultuur
Van de Enkelgrafcultuur zijn alleen enkele scherven in het beekdalenlandschap van Midden-Limburg 
aangetroffen. 
Van de Klokbekercultuur zijn meer vondsten bekend uit de opgravingen van grafheuvels, enkele 
nederzettingsterreinen en uit inventarisaties van amateurcollecties. 
Uit de graven komen vooral AOO-bekers. Klokbekers (maritieme en lokale typen) zijn zeldzamer en 
Veluwse klokbekers ontbreken. De andere artefacten uit die graven bevestigen het bekende beeld. 
Er zijn vuurstenen klingen, al dan niet geretoucheerd en soms van exotische vuursteensooten. Die 
laatste, Romigny-Lhéry en Grand-Pressigny zijn ook bekend uit amateurcollecties. Het graf in Baexem 
leverde een klein bijltje op. Uit de grafheuvel komt en gesteelde pijlpunt met weerhaken en volledige 
oppervlakteretouchering. Dergelijke spitsen zijn ook bekend van oppervlaktevindplaatsen, samen met 
driehoekige spitsen met en zonder holle basis. Verder kenmerkt het vuursteen zich door kleine krabbers en 
mesjes met een fijne oppervlakteretouche. 
Het nederzettingsaardewerk is dikker en grover gemaakt dan dat van de bekers. Het is versierd met een 
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variatie aan nagel-, spatel-, touw- en vingertopindrukken.  671 Hierbij bevinden zich ook fragmenten van 
potbekers. 
Tot slot kunnen nog enkele glad afgewerkte rechthoekige stenen genoemd worden die mogelijk 
aambeeldstenen zijn voor de vroege metaalbewerking. Bijzonder is een exemplaar uit Mildert gemaakt van 
een jadeïetbijl en mogelijk uit het Laat-Neolithicum dateert.  672

Kenniswinst
Er hebben geen opgravingen plaatsgevonden die onze kennis over de materiële cultuur hebben doen 
toenemen. 

7.2.6 Eiland van Weert

7.2.6.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het Eiland van Weert kenmerkt zich landschappelijk door zijn hogere ligging en wordt afgedekt door 
dekzanden en een middeleeuws esdek. Het feitelijke eiland is kleiner dan het onderzoeksgebied en wordt 
omringd door laaggelegen, natte, gronden. 
Tijdens het Laat-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Dit zal in sterke mate hebben 
opgetreden rondom het eiland van Weert.  673  
Het grootste deel van Limburg was bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als belangrijkste 
boomsoorten. Dat gold ook voor de dekzanden in het middendeel van het eiland. Op de overgang van 
dekzand naar de natte zones was de vegetatie opener en gevarieerder. 
Veenwinning, egalisatie, ontwatering en bouwactiviteiten hebben grote delen van het landschap verstoord. 
Ook zijn grote delen afgedekt door plaggendekken en sub-recente sedimentaire zandverstuivingen - zoals 
ten westen van Weert - die de ontdekking van steentijdvindplaatsen niet bevorderen. Erosie zorgt juist 
wel voor de ontdekking van vindplaatsen, maar in de Loozerheide, Boshoverheide en de Weerter- en 
Budelerbergen komen nauwelijks laatneolithische artefacten voor. 
Kenniswinst:
In de evaluatieperiode is er op het Eiland van Weert geen onderzoek uitgevoerd dat onze kennis over het 
ontstaan en de ontwikkeling van het (cultuur)landschap ten tijde van het Laat-Neolithicum heeft vergroot. 
Wel is door booronderzoek aangetoond dat in het zandverstuivingsgebied nog intacte bodems aanwezig 
zijn.  674 

7.2.6.2 Bewoning
Er zijn nauwelijks vondsten bekend uit het Laat-Neolithicum. Ook de verspreiding van bijlen toont aan dat 
hier nauwelijks vondsten voorkomen.  675 Aan de randen van het gebied, met name op de overgang naar het 
beekdalenlandschap komen er enkele voor en deze zijn bij de betreffende pragraaf (07.b.05 beekdalen 
Midden-Limburg) aan bod geweest. 

671 Modderman & Deckers 1984.

672 Deze bevindt zich in het Limburgs Museum en is afkomstig uit de voormalige collectie Bouts. 

673 Joosten & Bakker 1987; Van Leeuwaarden 1982; Renes 1999.  

674 Van Putten 2012.

675 Verhart 2010, 215, Afb. 7.
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7.2.6.3 Begraving
Er zijn op het Eiland van Weert geen sporen van begravingen aangetroffen.

7.2.6.4 Economie, land- en watergebruik
Met de spaarzame vondsten uit het Laat-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen van de economie 
en het land- en watergebruik. 

7.2.6.5 Locatiekeuze
Met de spaarzame vondsten uit het Laat-Neolithicum kunnen we ons geen beeld vormen over de 
locatiekeuze. 

7.2.6.6 Gemeenschap/samenleving
De weinige vondsten maken het niet mogelijk over dit onderwerp uitspraken te doen. 

7.2.6.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.6.8 Langetermijnperspectief
Er zijn te weinig vondsten bekend om iets te kunnen zeggen een langetermijnperspectief. 

7.2.6.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.6.10 Materiële cultuur
Met de spaarzame vondsten uit het Laat-Neolithicum kunnen we ons geen goed beeld vormen over de 
materiële cultuur van het Eiland van Weert.

7.2.7 Middenterrassen

7.2.7.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Laat-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die vernatting speelde een 
grote rol aan de oostzijde van het middenterras, op de grens van het hoogterras. De continue kwel zorgde 
voor een moerassig landschap en blijkbaar een niet erg aantrekkelijk gebied in het Laat-Neolithicum en 
latere perioden.  676 Een uitzondering vormt een wat hogere corridor van een uitloper van het hoogterras aan 
de noordzijde van de Swalm, ten oosten van Swalmen. (afb. 07.09)  
De hogere delen van het middenterras waren bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als 
belangrijkste boomsoorten. Het middenterras wordt doorsneden door diverse kleine rivieren en beken. Aan 
de zuidzijde bevinden zich lössafzettingen.

676 Verhart 2013.
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Afbeelding 07.09 Ten oosten van Swalmen strekt het hoogterras zich in westelijke richting uit en ontstaat 
aan de noordkant van de Swalm een de voet van het terras een wat hoger liggend gebied waarop een 
tiental grafheuvels uit het Laat-Neolithicum is te vinden (tekening Maurice Janssen). 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen die 
nieuw licht werpen op het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap. 

7.2.7.2 Bewoning
Over het hele gebied worden laatneolithische vondsten aangetroffen, maar met een dunne strooiing van 
EGK- en Klokbekerscherven.  677 Nederzettingsterreinen zijn niet bekend. Zelfs de opgraving Koningsbosch 
heeft geen bekeraardewerk opgeleverd.  678  
Voor het beeld van de bewoning resten alleen grafvondsten, enkele grafheuvels en vlakgraven. De enige 
EGK-graven worden aangetroffen aan de voet van het hoogterras bij Swalmen. Daar lijkt sprake te zijn van 
continuïteit want er zijn ook graven met AOO-bekers gevonden. Klokbekers ontbreken.  679 Zuidelijker zijn 
er vlakgraven afkomstig uit Susteren-Mariaveld  680 en van de voet, of op de helling, van het hoogterras bij 
Koningsbosch, waar twee AOO-bekers en een vuursteenkling gevonden zijn.  681  

677 Gegevens ontleend aan het Maasdalproject. 

678 Van Haaren & Modderman 1973. 

679 Lanting & Van der Waals 1974. 

680 Van Hoof 2000. 

681 Inventarisatie collectie Keuren in het Limburgs Museum. 
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Kenniswinst
Er hebben in de evaluatieperiode geen opgravingen plaatsgevonden die meer informatie hebben 
opgeleverd over de bewoning in het Laat-Neolithicum op het middenterras. Wel heeft de inventaristie van 
amateurcollecties nieuwe gegevens opgeleverd.

7.2.7.3 Begraving
Van het middenterras zijn grafvondsten bekend. Ten oosten van Swalmen gaat het om een serie 
grafheuvels die zowel in de vorm van de geconcentreerde ligging, als wat betreft de grafinventarissen 
opmerkelijk zijn. Veel van de graven bevatten meerdere bekers in combinatie met stukken vuursteen: 
messen en afslagen. Strijdhamers komen niet voor.  682

Zuidelijker, bij Susteren en Koningsbosch zijn vlakgraven bekend. De eerste een vermoedelijke; de tweede 
een zekere waarin twee bekers werden aangetroffen en een vuurstenen kling. 

Kenniswinst
Er hebben in de evaluatieperiode geen opgravingen plaatsgevonden van graven uit het Laat-Neolithicum. 

7.2.7.4 Economie, land- en watergebruik
De verspreide vondsten uit het Laat-Neolithicum maken het niet mogelijk uitspraken te doen over de 
economie en het land- en watergebruik. 

7.2.7.5 Locatiekeuze
De losse vondsten uit het Laat-Neolithicum leveren geen informatie op over specifieke locatiekeuzes. 

7.2.7.6 Gemeenschap/samenleving
Over het algemeen wordt uitgegaan van een egalitaire samenleving van kleine boerengemeenschappen. 
Sommige rijke grafinventarissen zouden een aanwijzing kunnen zijn voor personen die een bijzondere 
positie hebben bekleed in de samenleving. Mogelijk dat de rijke graven uit Swalmen in dit verband 
genoemd kunnen worden. 

Kenniswinst:
In de evaluatieperiode zijn er geen nieuwe gegevens beschikbaar gekomen in relatie tot de gemeenschap 
en de samenleving.

7.2.7.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn, met uitzondering van de graven, geen gegevens bekend. 

7.2.7.8 Langetermijnperspectief
Er zijn te weinig vondsten bekend om uitspraken te kunnen doen over een langetermijnperspectief. Een 
kleine opmerking kan gemaakt worden naar aanleiding van de grafheuvelgroep aan de voet van het 
hoogterras bij Swalmen. Die lijkt in de late (Veluwse) Klokbekerperiode in onbruik te zijn geraakt. 

Kenniswinst:
In de evaluatieperiode zijn er geen nieuwe gegevens beschikbaar gekomen voor ons beeld van het 
langetermijnperspectief.

682 Lanting & Van der Waals 1974.
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7.2.7.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.7.10 Materiële cultuur
Met de spaarzame vondsten uit het Laat-Neolithicum kunnen we ons geen goed beeld vormen over de 
materiële cultuur van de bekerperiode op het middenterras. 
De graven van Swalmen hebben EGK-bekers opgeleverd en een serie AOO-bekers. Deze laatste komen 
ook in Echt voor. De beker van Susteren wordt als een vroege klokbeker beschouwd.  683 

Kenniswinst:
In de evaluatieperiode zijn er geen nieuwe vondsten gedaan die een bijdrage leveren aan kenniswinst met 
betrekking tot de materiële cultuur. 

7.2.8 Roer- en Vlootbeekdal

7.2.8.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Tijdens het Laat-Neolithicum waren de veranderingen in de ondergrond van een groot deel van Limburg 
relatief gering. In het Holoceen speelden erosie en sedimentatie nauwelijks een rol op en in de hogere 
delen van het landschap. Een uitzondering vormt het Maasdal. 
Ook in flora en fauna waren er ten opzichte van de vorige periode weinig veranderingen. Het Atlanticum 
kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van een toenemende 
vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. Die vernatting speelde een 
grote rol in het Vlootbeekdal, in oude Roermeanders en in oude uitblazingsgebieden zoals het Putbroek.
De hogere delen van het Roer- en Vlootbeekdal waren bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep 
als belangrijkste boomsoorten. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen die 
nieuwe informatie heeft opgeleverd over het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap. 

7.2.8.2 Bewoning
In de Roerstreek zijn relatief veel bekerscherven gevonden, maar veel informatie leveren die niet op. 
Ze komen voor op terreinen waar veel materiaal uit meer perioden wordt gevonden, maar die nauwelijks 
informatie opleveren over de bewoning in het Laat-Neolithicum. Ook graven uit die periode ontbreken. 
 
Kenniswinst
Er zijn geen opgravingen uitgevoerd van laatneolithische vindplaatsen. Kenniswinst is dan ook niet 
verkregen.

7.2.8.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.  684

7.2.8.4 Economie, land- en watergebruik
De weinige vondsten uit het Laat-Neolithicum dragen niet erg bij aan de reconstructie van de economie 
en het land- en watergebruik. Er is een ruimtelijke analyse uitgevoerd van de bewoningspatronen in de 

683 Van Hoof 2000.

684 Een uitzondering vormt een KB-graf dat in 1837 ten oosten van Roermond is ontdekt (Verhart in druk) 
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Roerstreek dat nauwelijks enige veranderingen laat zien tussen de Michelsbergcultuur, de Steinperiode en 
de bekerfase.  685 

Kenniswinst
Door het ontbreken van onderzoek is er geen kenniswinst geboekt voor een beeld van de economie en het 
land- en watergebruik. 

7.2.8.5 Locatiekeuze
De locatiekeuze in de Roerstreek vertoont nauwelijks enige verandering tussen de Michelsbergcultuur, de 
Steinperiode en de bekerfase.  686 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd over specifieke locatiekeuzes. 

7.2.8.6 Gemeenschap/samenleving
Over het algemeen wordt uitgegaan van een egalitaire samenleving van kleine boerengemeenschappen.  

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de reconstructie van de gemeenschap/samenleving. 

7.2.8.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

7.2.8.8 Langetermijnperspectief
Met uitzondering van een ruimtelijke analyse van de bewoningspatronen in de Roerstreek zijn er geen 
gegevens bekend over het langetermijnperspectief. Er blijken nauwelijks veranderingen te zijn tussen de 
Michelsbergcultuur, de Steinperiode en de bekerfase.  687

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen opgraving plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het langetermijnperspectief.

7.2.8.9 Krijgsgeschiedenis
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend. 

7.2.8.10 Materiële cultuur
Van de Enkelgrafcultuur zijn slechts enkele scherven uit de Roerstreek bekend. Van de Klokbekercultuur 
zijn er meer vondsten. Het zijn vooral scherven van bekers, waaronder mogelijke Veluwse klokbekers. 
Verder nederzettingsaardewerk, versierd met een variatie aan nagel- spatel-, touw- en vingertopindrukken. 
Ook komen fragmenten van potbekers voor. 
Het vuursteen omvat spitsen met steel en weerhaken, en driehoekige exemplaren met en zonder holle 
basis. Verder zijn er kleine krabbers en plano-convexe mesjes met een fijne oppervlakteretouche. Er zijn 

685 Wansleeben 1987. 

686 Wansleeben 1987. 

687 Wansleeben 1987. 
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ook enkele klingen bekend van Grand-Pressigny en Romigny-Lhéry-vuursteen die uit het Laat-Neolithicum 
stammen.  688 
Aan steenmateriaal zijn er kloppers, aambeeldstenen en enkele hamerbijlen.

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden naar laatneolithische bewoningssporen dat 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor het beeld van de materiële cultuur. 

7.2.9 Maasdal 

7.2.9.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
De huidige landschappelijke eenheid Maasdal is een relatief smalle strook dalvlakte die is ontstaan vanaf 
het Holoceen. Het is de diepere insnijding van de rivier in een oudere ondergrond/matrix van de Maas 
zelf. De verschillende stadia van de dalvorming zijn het resultaat van een dynamisch proces waarin 
sedimentatie en erosie elkaar telkenmale opvolgen. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met 
de terrassenkruising, het kantelpunt in de rivier waarbij in de bovenloop vooral sedimentatie plaatsvindt en 
in de benedenloop erosie dominant is.  689 Dat betekent dat vindplaatsen intact in de ondergrond aanwezig 
kunnen zijn, geïsoleerde vondsten zich in situ bevinden of alles is geërodeerd of verspoeld. De bewoning 
concentreert zich vooral op de randen van het dal, op de overgang naar hogere gronden. De laatste jaren 
zijn echter meer vindplaatsen uit het dal zelf aan het licht gekomen.
De variatie en dynamiek binnen het dal is bij de gebieden waar sedimentatie optreedt enorm groot. 
Veenvorming en kleiige afzettingen wijzen op relatieve rustfases waarin vindplaatsen ingebed kunnen 
raken. Veel dynamischer is het proces van kronkelwaardvorming waarin ruggen ontstaan en lager gelegen 
delen waarin sedimentatie plaatsvond. 

Kenniswinst
In de evaluatieperiode is er belangrijke winst geboekt in de kennis van het ontstaan van het 
landschap in het Maasdal. In belangrijke mate loopt dit parallel met de activiteiten in het kader van de 
hoogwaterbescherming in de Zand- en Grensmaas.  690 Voor overzichten en deel studies kan naar de 
literatuur verwezen worden. 

7.2.9.2 Bewoning
Tot voor kort was het Maasdal zelf vrijwel vondstloos. Incidenteel waren er uit de ondergrond voorwerpen 
uit het Laat-Neolithicum opgebaggerd, zoals enkele hamerbijlen. 
In die situatie is door het onderzoek in het kader van de Maaswerken nauwelijks verandering gekomen. In 
Well-Aijen, werkvak 1, zijn geen laatneolithische vondsten aangetroffen.  691 

Kenniswinst
Tijdens de evaluatieperiode is geen kenniswinst geboekt bij onderzoek naar laatneolithische bewoning in 
het Maasdal.

688 Polman 1993, 1998. 

689 Berendsen 1998, 126-129.

690 Zie voor de Zandmaas o.a. Müller & Opbroek 2012; Verhoeven & Schutte 2004;  Zuidhoff & Bos 2011; Zuidhoff et 

al. 2012. Voor de Grensmaas als overzicht Anoniem 1998.

691 Afgelopen zomer (2014) is een groot fragment van een potbeker opgrgraven, maar daarover is nog niet 

gepubliceerd. 
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7.2.9.3 Begraving
Er zijn geen sporen van begravingen aangetroffen.

7.2.9.4 Economie, land- en watergebruik
Er zijn geen vondsten die informatie geven over de economie en het land- en watergebruik.

7.2.9.5 Locatiekeuze
Er zijn geen vondsten die kennis genereren over de locatiekeuze in het Laat-Neolithicum.

7.2.9.6 Gemeenschap/samenleving
Over het algemeen wordt uitgegaan van een egalitaire samenleving van kleine boerengemeenschappen. 
Verdere gegevens ontbreken. 

7.2.9.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

7.2.9.8 Langetermijnperspectief
Door het ontbreken van vindplaatsen en vondsten kan hier niets over gezegd worden. 

7.2.9.9 Materiële cultuur
Er zijn geen vondsten bekend uit het Maasdal, behoudens een enkele hamerbijl.

7.2.10 Heuvelland

7.2.10.1 Ontstaan en ontwikkeling (cultuur)landschap
Het heuvelland is het gedeelte in Limburg waar de invloed van de opheffing van de ondergrond het grootst 
is. De basis van het voor de archeologie relevante gebied bestaat uit een serie rivierterrassen die een 
tijdsdiepte kunnen hebben van twee miljoen jaar en op verschillende tijdsmomenten zijn ontstaan. Veel van 
die terrassen zijn zichtbaar als plateaus waar doorheen kleine rivieren stromen, zoals de Geul, Gulp en 
Geleenbeek. Die beken hebben zich in die plateaus ingesneden. 
Tijdens het Saalien en Weichselien is er löss afgezet dat vervolgens door natuurlijke processen 
(bijvoorbeeld werking van water, dieren en planten) en menselijke activiteiten (agrarisch grondgebruik, 
graafwerkzaamheden) is verstoord en/of geërodeerd. Vooral langs hellingen en plateauranden heeft erosie 
van het lössdek plaatsgevonden. 
Het Atlanticum kende zijn optimum met temperaturen die wat hoger liggen dan nu. Wel was er sprake van 
een toenemende vernatting met veenvorming in de lage delen van het landschap als gevolg. De hogere 
delen van het landschap waren bedekt met dichte loofbossen met eik, linde en iep als belangrijkste 
boomsoorten. De ingrepen in het landschap waren in het Laat-Neolithicum nog niet groot. 

Kenniswinst:
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden dat nieuwe kennis heeft opgeleverd voor 
ons beeld van het ontstaan en de ontwikkeling (cultuur)landschap.

7.2.10.2 Bewoning
Het heuvelland is opmerkelijk leeg wat betreft het aantal vondsten uit het Laat-Neolithicum
In het noordwestelijke deel, de Graetheide zijn wat vindplaatsen bekend  692 en in het oostelijke deel ten 

692 Hoof 2000. 
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noorden van Heerlen.  693 Dit laatste lijkt aan te sluiten op de cluster die bekend is van de Tevener Heide.  694 
In de meeste gevallen gaat het om enkele losse scherven en verder enkele vlakgraven. Recentelijk is daar 
een nieuw vlakgraf bijgekomen, ontdekt op het terrein Trilandis bij Heerlen.  695 (afb. 07.10)  

Afbeelding 07.10 AOO-bekertje uit een vlakgraf uit Heerlen-Trilandis (Drenth et al. 200, fig. 4).

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode onderzoek plaatsgevonden op het terrein Trilandis bij Heerlen dat nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd over begravingen in het Laat-Neolithicum. Bewoningssporen ontbreken daar. 

7.2.10.3 Begraving
Er zijn in het heuvelland sporen van begravingen aangetroffen. In het noordwestelijke deel, grotendeels op 
het Graetheide Plateau, zijn vondsten bekend uit Elsloo (Stein-Scharberg).  696 Het gaat om twee AOO-bekers 
afkomstig uit een kuil, mogelijk uit een vlakgraf. 
Op het terrein Trilandis is een vlakgraf ontdekt met een AOO-bekertje en een steen. Een tweede kuil 
vertegenwoordigde mogelijk ook een vlakgraf.  697 

693 Gegevns ontleend aan het Maasdalproject. 

694 Bantelmann 1982.

695 Drenthe et al. 2011; Tichelman 2010. 

696 Hoof 2000; Lanting & Van der Waals 1976, 26, afb.17.

697 Drenth et al. 2011; Tichelman 2010. 
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Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode onderzoek plaatsgevonden op het terrein Trilandis bij Heerlen dat nieuwe 
gegevens heeft opgeleverd over het grafgebruik in het Laat-Neolithicum.

7.2.10.4 Economie, land- en watergebruik
Er zijn te weinig vondsten om iets over de economie en het land- en watergebruik te kunnen zeggen. Wel is 
duidelijk dat in deze fase de vuursteenmijnen niet meer geëxploiteerd werden. 

Kenniswinst
Er heeft in de evaluatieperiode geen onderzoek plaatsgevonden dat nieuwe gegevens heeft opgeleverd.

7.2.10.5 Locatiekeuze
Geen gegevens over bekend. 

7.2.10.6 Gemeenschap/samenleving
Over het algemeen wordt uitgegaan van een egalitaire samenleving van kleine boerengemeenschappen. 
Verdere gegevens ontbreken. 

7.2.10.7 Rituele praktijken
Over dit onderwerp zijn, behoudens de besproken graven, geen gegevens bekend.

7.2.10.8 Langetermijnperspectief
Hoewel er in het heuvelland sporen zijn aangetroffen van drie elkaar opvolgende culturele tradities zijn er 
te weinig nederzettingen om uitspraken te kunnen doen over een langer termijnperspectief. 

7.2.10.9 Krijgsgeschiedenis
Hier zijn geen gegevens overbekend. 

7.2.10.10 Materiële cultuur
Behoudens de enkele potten uit grafcontext zijn er geen artefacten uit opgravingscontext die in relatie met 
het Laat-Neolithicum kunnen worden gebracht. 



277De Vroege Prehistorie

7.3 Onderzoekslacunes per landschap 

Tabel 9
Overzicht lacunes Laat-Neolithicum 
Legenda
++++ geen kennis/afwezig
+++ veel lacunes
++ wat lacunes 
+ weinig lacunes

Landschaptype
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Hoogterras/stuwwallen + ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Maasduinengebied + ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Peel/Peelrestanten + ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Beekdalen N-Limburg + +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++ +++

Beekdalen M-Limburg + ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Eiland van Weert ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Middenterrassen + ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Roer/Vlootbeekdal + +++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Maasdal + ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Heuvelland + ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

7.3.1 Hoogterras/stuwwallen
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er zijn 
nauwelijks gegevens bekend en alleen een enkel graf heeft vondsten uit die periode opgeleverd. Iedere 
nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

7.3.2 Maasduinen
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er zijn 
nauwelijks gegevens bekend en alleen een enkel graf heeft vondsten uit die periode opgeleverd. Iedere 
nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

7.3.3 Peel/Peelrestanten
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er zijn 
nauwelijks gegevens bekend uit deze periode. Zelfs graven zijn niet bekend. Iedere nieuwe vondst/vindplaats 
zal nieuwe kennis genereren. 
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7.3.4 Beekdalen Noord-Limburg
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er 
zijn nauwelijks gegevens bekend en alleen een enkel graf heeft wat substantiele vondsten uit die periode 
opgeleverd. Door de inventarisatie en analyse van het laatneolithische vondstmateriaal in het kader van 
het Maasdalproject is de kennis van thema’s bewoning, economie en locatie wat groter.  698 Iedere nieuwe 
vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

7.3.5 Beekdalen Midden-Limburg
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er 
zijn nauwelijks gegevens bekend en alleen een enkel graf heeft wat substantiele vondsten uit die periode 
opgeleverd. Door de inventarisatie en analyse van het laatneolithische vondstmateriaal in het kader van 
het Maasdalproject is de kennis van thema’s bewoning, economie en locatie wat groter.  699 Iedere nieuwe 
vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

7.3.6 Eiland van Weert
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er 
zijn nauwelijks gegevens bekend uit deze periode. Zelfs graven zijn niet bekend. Iedere nieuwe vondst/
vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

7.3.7 Middenterras
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er zijn 
nauwelijks gegevens bekend en alleen enkele graven hebben wat vondsten uit die periode opgeleverd. 
Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

7.3.8 Roer/Vlootbeekdal
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er 
zijn nauwelijks gegevens bekend. Ook graven komen niet voor in de Roerstreek. Iedere nieuwe vondst/
vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 

7.3.9 Maasdal
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er zijn 
nauwelijks gegevens bekend. Ook graven komen niet voor. Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe 
kennis genereren. 

7.3.10 Heuvelland
De kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap gedurende het Laat-Neolithicum is goed 
bekend door geologisch onderzoek. Een stuk minder rooskleurig is het gesteld met de archeologie. Er zijn 
nauwelijks gegevens bekend en alleen enkele graven hebben wat vondsten uit die periode opgeleverd. 

698 Verhart 2000.

699 Verhart 2000.
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Iedere nieuwe vondst/vindplaats zal nieuwe kennis genereren. 
7.4 Overzicht geraadpleegde rapporten 2007-2013

Rapport /publicatie Landschappelijke eenheid Aandachtsgebied Kenniswinst

Drenth, E., O. Brinkkemper & 

R.C.G.M. Lauwerier, 2008: Single 

Grave Culture Settlements in 

the Netherlands: the state of 

affairs anno 2006. In: W. Dörfler 

& J. Müller (eds), Umwelt – 

Wirtschaft – Siedlungen im 

dritten vorchristlichen Jahr-

tausend Mitteleuropas und 

Südskandinaviens. Neumünster 

(Offa-Bücher 84), 149–181.

Limburg Overzicht van de EGK-cultuur 

in Nederland met beperkte 

aandacht voor Limburgse 

vindplaatsen. 

Fokkens, H., 2012: Background to 

Dutch Beakers. A critical review to 

the Dutch model. In: H. Fokkens 

& F. Nicolis (eds), Background to 

Beakers. Inquiries into regional 

cultural backgrounds of the Bell 

Beaker complex. Leiden, 9-35.

Limburg Overzicht van de 

bekerperiode in Nederland 

met beperkte aandacht voor 

de situatie in Limburg. 

Lanting, J.N., 2007/2008: 

De NO-Nederlandse/Duitse 

klokbekergroep: culturele 

achtergrond, typologie van het 

aardewerk, datering, verspreiding 

en grafritueel. Palaeohistoria 49/50, 

11-326. 

Limburg Overzicht van bekervondsten 

met aandacht voor enkele 

Limburgse grafinventarissen 

en losse bekervondsten. 

Winter, J. de, 2010: 

Archeologisch onderzoek op 

het plangebied Schrames te 

Helden: bewoningssporen van 

het neolithicum tot de late 

middeleeuwen. ‘s-Hertogenbosch 

(BAAC rapport 07.204).

Beekdalen Midden-Limburg Beekdalen Midden-

Limburg

Er zijn slechts enkele 

klokbekerscherven 

aangetroffen. 
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