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1930s
Beckers & Beckers?
locatie onzeker

Onderzoek van de
bandkeramische
nederzetting SteinHeidekampweg

Archeologisch Onderzoek Leiden
(Archol) werd in 1996 door de
Universiteit Leiden als één van de
eerste commerciële archeologische
bedrijven in Nederland opgericht.
Aanvankelijk om een rol te kunnen spelen in de uitvoering van
archeologische projecten rondom
de aanleg van de Betuweroute.
Sindsdien is Archol uitgegroeid tot
één van de grotere onafhankelijke
opgravingsbedrijven in Nederland.
Archol bestaat uit een vast team
van 25 personen.
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Tijdens de aanleg van een aardgasleiding ten behoeve van
de Swentiboldcentrale van Chemelot aan de oostkant van
Stein in mei 1998 werd, een tot dan toe nog onbekende
grote bandkeramische nederzetting gevonden. De bandkeramische sporen in het leidingtracé, gelegen langs de
Heidekampweg, waren ontdekt door lokaal archeoloog
Wim Hendrix, die met een kleine enthousiaste groep, de
sporen gelukkigerwijs kon onderzoeken. De vondsten
wezen op een nederzetting uit de oude periode van de
bandkeramiek met een doorloop naar de jonge periode.
Verder onderzoek heeft niet direct na de eerste ontdekking
kunnen plaatsvinden. Pas in het voorjaar van 2011 kon in
het kader van de geplande verbreding van de A2 nieuw
onderzoek worden verricht.
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Opdracht
omschrijving:
Proefsleuvenonderzoek en
opgraving verbreding A2
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Limburg en
Heijmans Infra Techniek
Bevoegd gezag:
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed
Omvang:
3 ha
Doel:
ex situ veiligstellen van de
archeologische waarden die
verloren zullen gaan bij de
verbreding van de A2

“Oud” onderzoek

Sleuven door de huizen

In de omgeving van de ontdekte bandkeramische nederzetting
Stein-Heidekampweg blijken nog meer waarnemingen van
bandkeramische sporen te zijn gedaan. Op zich niet vreemd
aangezien de locatie zich op het Graetheideplateau bevindt, te
midden van een groot aantal bandkeramische nederzettingen,
die alle tot de Graetheidecluster behoren. De bandkeramische
resten die zijn gevonden tijdens het uitgraven van het gasleidingtracé, blijken niet de enige in de nabijheid te zijn geweest. Zo zijn
in de jaren 1930 door de bekende Limburgse pioniers Beckers &
Beckers ook vondsten gedaanop het huidige Chemelotterrein,
aan de oostkant van de huidige A2 en ten noordoosten van de
Heidekampweg. Iets meer ten zuiden daarvan zijn, door de lokaal
archeologen Hendrix en Vromen, in 1986 bij de aanleg van leidingen en een bassin, naast merendeels ijzertijdvondsten, ook nog
enkele bandkeramische vondsten gedaan. Al in 1998 werd door
Wim Hendrix vermoed dat de nederzetting Stein-Heidekampweg
deel uitmaakt van een groter geheel (geschatte omvang 10-15
ha) en dat deze nederzetting in de jaren 1960 met de A2 onopgemerkt overbouwd is.

In het kader van de verbreding van de A2 nabij het knooppunt
Kerensheide, kon nader onderzoek uitgevoerd worden van de nederzetting Heidekampweg. Aan weerszijde van de snelweg werd
in eerste instantie een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te
bepalen tot hoever de nederzetting zich uitstrekte. Maar ook om
te kijken of er nog andere archeologische resten aanwezig waren,
want al eerder waren namelijk sporen en vondsten uit de ijzertijd
aangetroffen.
Tijdens het onderzoek werden maar liefst drie huisplattegronden
uit de periode van de Bandkeramiek gevonden. De proefsleuven
sneden bijna dwars door de huizen, maar door de robuustheid
van de sporen konden deze toch als zijnde bandkeramisch
geduid worden. Opmerkelijk was dat de proefsleuven relatief
“leeg” waren en dat delen van een bandkeramische nederzetting
zijn aangesneden met een relatief lage vondstdichtheid. Dit in
tegenstelling tot bekende bandkeramische nederzettingen zoals
Elsloo-Koolweg, Geleen-Janskamperveld en Stein-Keerenderkerkweg, waarbij de huizen zeer dicht bij elkaar zijn gebouwd, hoewel
natuurlijk niet gelijktijdig. Uit het proefsleuvenonderzoek kwam
dus een beeld naar voren dat de huizen en bijhorende erven
redelijk ruim over de nederzetting verspreid lagen hetgeen veel
kansen biedt voor verder onderzoek.

Datum uitvoering:
voorjaar 2011
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“Uit het proefsleuvenonderzoek kwam dus een
beeld naar voren dat de huizen en bijhorende erven
redelijk ruim over de nederzetting verspreid lagen
hetgeen veel kansen biedt voor verder onderzoek.”
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Bijschriften:
Overzicht van de
1 uitgraving van de aardgasleiding in 1998 (foto:
W. Hendrix)
Grofwandig
2 aardewerk met
knijpversiering(schaal 1:2;
tekening: W. Hendrix)
Sporen bandkeramische
3 en late ijzertijd vindplaats
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“Aan de oostkant (terrein Chemelot)
werden maar liefst vijf bandkeramische
huizen teruggevonden en ten westen
van de A2 zelfs zeven huizen!”

In de uitbreiding: huizen!
Vrijwel direct na afloop van het proefsleuvenonderzoek werd een
opgraving uitgevoerd. Hoewel de verbreding van de A2 een beperkte verstorende werking had op de verwachte archeologische
resten, werden toch enkele delen bedreigd. Ter plaatse van de
geplande bermsloten zijn archeologische sporen en resten vlakdekkend opgegraven. Tevens zijn ter hoogte van aangesneden
huisplattegronden enkele uitbreidingen gerealiseerd, waarbij het
gehele vlak is blootgelegd. Op deze manier kon een nadere waardebepaling worden gedaan door bijvoorbeeld het type huis te
bepalen of door voldoende daterend materiaal uit de bijhorende
langskuilen te bergen. Ook is het vlak uitgebreid ter hoogte van
clusters van ijzertijdsporen. Op deze manier is beter inzicht verkregen in de datering en aard van de nederzettingen en daarmee de
bewoningsgeschiedenis van het gebied.
Aan de oostkant (terrein Chemelot) werden maar liefst vijf
bandkeramische huizen teruggevonden en ten westen van de
A2 zelfs zeven huizen (!). In de periode van de Bandkeramiek
blijken huizen redelijk eenduidig opgebouwd te zijn. Daarnaast
zijn ze bijna allemaal ZO-NW georiënteerd. LBK-huizen werden
volgens een aantal vaste, rechthoekige patronen gebouwd.
Deze zijn modulair opgebouwd en bestaan uit maximaal drie
delen. Niet alle mogelijke combinaties van deze modules komen
voor: alle huizen hebben een zg. middendeel, veel hebben een
aangebouwd achterdeel, en van deze laatste groep vertoont een
belangrijk percentage ook nog een voordeel . Losse middendelen

zijn ook niet ongebruikelijk, namelijk het type 3 huis. Op basis van
de huistypologie, zoals deze door Modderman en Waterbolk in
1970 is opgesteld, kunnen de huizen van de nederzetting SteinHeidekampweg geduid worden. Hoewel ze niet allemaal compleet konden worden opgegraven, is toch duidelijk geworden dat
het hierbij gaat om drie huizen van het type 1b, een huis van het
type 2c en één type 3 huis.
Van belang is de vondst die werd gedaan in de laatste meters van
de opgraving. Aan de zuidelijke grens van het plangebied werd
namelijk nog het zuidoostelijke deel (voordeel) van een type 1ahuis gevonden. Aan type 1a-huizen wordt een bijzondere waarde
aan toegeschreven. Aangezien dit het grootste huistype is waarvan de wand geheel van planken of balken is opgetrokken, wordt
algemeen verondersteld dat in dat huis een vooraanstaand, of
belangrijkste gezin van de groep woonde. Omdat type 1a-huizen
relatief zeldzaam zijn, hebben de bewoners wellicht een bijzonderdere plaats in het dorp ingenomen (Van de Velde 2008).
Eén huis verdwijnt helaas onder de A2 maar wel is nog een zgn.
Außengräben of buitengreppel te zien. Aan de westkant van de A2
zijn meer huisplattegronden (6) herkend waarvan nog onduidelijk
is tot welk type of welke typen ze horen. Wellicht dat toekomstig
onderzoek meer duidelijkheid kan brengen. Vooralsnog worden
ze niet door werkzaamheden in het kader van de verbreding A2
bedreigd.
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Aan het werk in de
langskuilen naast de
vooralsnog grootste plattegrond met een lengte
van wel 30 meter
Detail vlaktekening bandkeramische huizen aan de
oostzijde van de A2
Aanzicht van enkele grote
late ijzertijd paalsporen
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Sinds de oprichting heeft Archol
ruim 300 archeologische projecten uitgevoerd, waaronder veel
grootschalige opgravingen. Van
oudsher hebben wij een sterke
binding met een aantal regio’s
in Nederland, waaronder de
Brabantse en Limburgse zandgronden, het Maasdal, de ZuidLimburgse lössgronden en het
stroomgebied van de Oude Rijn in
Zuid-Holland. Binnen deze regio’s
hebben we een brede ervaring
opgedaan van de metaaltijden
tot de middeleeuwen, gericht
op nederzettingen- en grafveldenonderzoek en landschappelijke
studies . Daarnaast hebben we
door opgravingen rondom
infrastructurele projecten als de
Betuweroute, de Hanzelijn en de
N23 bij Dronten veel ervaring opgebouwd met het uitvoeren van
complex steentijdonderzoek.
Onze dienstverlening strekt zich
verder uit dan het uitvoeren van
opgravingen. Wij voeren ook inventarisaties en verkenningen uit,
bieden ICT- en GIS-ondersteuning
en bieden specialistisch onderzoek.
Archol werkt nauw samen met
de Faculteit Archeologie van de
Universiteit Leiden. Studenten
participeren als stagiaires in onze
projecten en medewerkers van Archol nemen deel aan universitair
onderzoek en geven onderwijs.
In onze projecten zoeken wij
steeds naar een goede balans
tussen de belangen van onze opdrachtgevers en het uitvoeren van
wetenschappelijk verantwoord
archeologisch onderzoek in samenwerking met de universiteit.
Hiermee ontstaat een belangrijke
kruisbestuiving tussen markt,
onderzoek en onderwijs.

Archeologisch
Onderzoek Leiden
Postbus 9515
2300 RA Leiden
071 527 33 13
info@archol.nl
www.archol.nl
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“Mogelijk schuilen in de clusters
paalsporen ook nog grotere
gebouwplattegronden.”
De nederzetting Stein-Heidekampweg

Erven uit de late IJzertijd

Als we alles wat tot nu toe is aangetroffen op een rijtje zetten,
kan een beeld geschapen worden hoe de nederzetting SteinHeidekampweg er uit heeft gezien. Van belang daarvoor is om
het landschap te bestuderen waarbinnen de waarnemingen zijn
gedaan. De nederzetting is gelegen op een lössglooiing die enigszins noordoost-zuidwest georiënteerd is. Dwars op deze glooiing
, op de zuidelijke en westelijke meer vlakke helling, zijn de bandkeramische huizen gebouwd. De ruim opgezette nederzetting
kenmerkt zich door enigszins verspreid liggende bandkeramische
erven die bijna gedurende de hele periode van de bandkeramiek
(5225 - 4950 v. Chr.) in gebruik lijken te zijn geweest. Indien we het
huizenaantal dat tot nu toe is opgegraven, vertalen naar de totale
omvang (in tijd) van de nederzetting, dan kan met gemak gesteld
worden dat hier meer dan 80 huizen hebben gestaan.

De verwachtte sporen uit de ijzertijd werden ook gevonden. Door
uitbreidingen te graven kon er een betere grip gekregen worden
op de “losse” sporen die in de proefsleuven waren aangetroffen.
Duidelijk is te zien dat er een aantal clusters met ijzertijdbewoningssporen aan weerszijde van de A2 aanwezig is. In het
veld zijn meerdere 4-, 6- en 8-palige spiekers (voorraadschuren)
herkend. Mogelijk schuilen in de clusters paalsporen ook nog
grotere gebouwplattegronden. Enkele kuilen leverden een grote
hoeveelheid vondstmateriaal op. Een voorlopige analyse van het
aardewerk laat zien dat we te maken hebben met vaatwerk dat
dateert uit de late ijzertijd (250 – 12 voor Chr.). Het gaat om organisch gemagerd aardewerk waarvan een zeer groot deel versierd
is, onder meer met Kalenderbergversiering. Besmeten aardewerk
lijkt nagenoeg te ontbreken. Een gedetailleerde analyse van de
aangetroffen sporen kan meer inzicht verschaffen in de inrichting
van de nederzettingen in de late ijzertijd. Dit onderzoek biedt
daarmee een welkome aanvulling op de vooralsnog bescheiden
kennis over deze periode van de Limburgse prehistorie.

