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1 Inleiding

Figuur 1.1
Locatie onderzoeksgebied
Valkenburg-Däölkesberg Abri
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De Däölkesberg is gelegen tussen Oud-Valkenburg en Walem in de
gemeente Valkenburg aan de Geul. De Däölkesberg bestaat uit een
kalksteenwand waarin diverse uithollingen zijn te zien. Een grote holte
of grot in de kalksteenwand wordt verondersteld een abri (natuurlijke
overhanging) te zijn die mogelijk in de steentijd al is gevormd.1 In
de grot is namelijk in 1979 door amateur-archeoloog Hub Pisters uit
Valkenburg een proefputje gegraven waarin enkele vuurstenen artefacten
zijn gevonden. Hierbij werd het vermoeden geuit dat de grot een mogelijk
prehistorische oorsprong had. De stichting Natuurmonumenten is samen
met de gemeente Valkenburg aan de Geul eigenaar van de Däölkesberg,
dat deel uitmaakt van het natuurgebied Genhoes (genoemd naar het
gelijknamige kasteel aan de voet van de helling). Samen met de gemeente
Valkenburg aan de Geul wil Natuurmonumenten de kalksteenwand met
daarin de abri meer beleefbaar maken voor het publiek. Hiertoe is nader
onderzoek noodzakelijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
participeert in het project in verband met de mogelijk grote archeologische
betekenis van de abri. Bovendien past het project in het samenwerkingsverband tussen Natuurmonumenten en de RCE en hebben de gemeente
Valkenburg aan de Geul en Natuurmonumenten aan de RCE gevraagd om
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over toekomstig onderzoek te adviseren. Daartoe is in navolging van de
eerste bevindingen uit 1979 in 2005 een kleinschalig onderzoek uitgevoerd
waarbij het proefputje uit 1979 opnieuw werd uitgegraven. Dit onderzoek
heeft echter geen zekerheid opgeleverd over de genese van de grot en de
precieze aard en ouderdom van de vulling en de betekenis ervan voor
de aanwezigheid van archeologische resten.2 Voor nader inzicht is een
grootschaliger onderzoek vereist.
Voor het vervolgtraject zijn een aantal besprekingen gehouden met alle
belanghebbenden wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een Inventariserend
Verkennend Onderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-p).
Het doel van het proefsleuvenonderzoek was, door middel van een
combinatie van geologisch en archeologisch onderzoek, inzicht te verkrijgen
in de ouderdom en de vulling van de abri. De resultaten van het onderzoek
zouden moeten leiden tot een geologische waardestelling en (daarmee
tevens) tot nader inzicht in de archeologische betekenis van de locatie. Dit
laatste met het oog op mogelijk vervolgonderzoek en voordracht van de
locatie voor wettelijke bescherming.3
Het onderzoeksgebied is gelegen op een terras voor de kalksteenwand van
de Däölkesberg. In het oosten wordt de begrenzing van het onderzoeksgebied gevormd door een weide met aansluitend bungalowpark Schin op Geul,
in het zuiden door de spoorlijn Maastricht-Aachen en kasteel Genhoes. In
het westen vormt een open kalksteengroeve met kalksteenoven de grens en
in het noorden het dorpje Walem. Het onderzoeksgebied heeft voornamelijk
een agrarische functie (akkerbouw/weiland).
Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 11 mei tot en met 14 mei 2009.
Hierbij zijn verspreid over het plangebied in totaal 4 proefsleuven gegraven
conform de richtlijnen in het Programma van Eisen (PvE).4 Het onderzochte
oppervlak bedraagt in totaal 101 m2.
In dit rapport zal eerst kort de landschappelijke en archeologische context
van het plangebied geschetst worden (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens wordt
2 Rensink et al. 2006.
3 Uit PvE: Rensink 2009.
4 Rensink 2009.

Figuur 1.2
De Däölkesberg vanaf de zuidkant
van het Geuldal gezien. Duidelijk
herkenbaar is de gele kalkwand
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het reeds uitgevoerde traject binnen het archeologisch proces verder uiteen
gezet alsmede de bij het proefsleuvenonderzoek gehanteerde methodiek
(hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 en 6 zullen de belangrijkste resultaten
gepresenteerd worden. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens een korte synthese van
de resultaten en een waardering van de vindplaats gegeven. De conclusies van
het proefsleuvenonderzoek alsmede de aanbevelingen voor het vervolgtraject
volgen tenslotte in hoofdstuk 8.
Tabel 1.1
Administratieve gegevens IVO
plangebied Valkenburg-Däölkesberg
Abri

Datum per procesonderdeel
Veldwerk IVO:

11-14 mei 2009

Uitwerking/rapportage:

juni 2009 - december 2009

Opdrachtgever

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Vereniging Natuurmonumenten
Stichting In onsen Lande van Valckenburgh

Uitvoerder

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag

Gemeente Valkenburg a/d Geul

Locatie
Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Plaats:

Oud-Valkenburg

Toponiem:

Däölkesberg Abri

Kaartblad:

69B

Depot

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
Limburg

Archol-code

VAA1245

CIS-code

34704

Archis-vondstmeldingsnummer

413286

ARCHIS-monument-nr

8816

Centrumcoördinaten plangebied

188.145 / 319.032

Coördinaten vindplaats

188.115/319.026
188.123/318.993
188.168/318.993
188.169/319.014

Geomorfologie

De abri bevindt zich in een meer dan 10 meter
hoge kalksteenwand, genaamd de Däölkesberg.
De wand is ter plaatse ongeveer 10 meter
uitgehold.
De vindplaats ligt op ongeveer 123 meter +NAP.

Bodem

De locatie ligt in een gebied met
kalksteengronden (AHk)
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Figuur 1.3
Ansichtkaart van de
Däölkesberg zonder
begroeiing
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2 Landschappelijk kader
dr. J.J.W. de Moor (EARTH Integrated Archaeology)
2.1. De geologische ontwikkeling van Zuid-Limburg
Zuid-Limburg ligt geologisch gezien in een overgangsgebied. In het
zuiden grenst het gebied aan de uitlopers van de Eifel en de Ardennen (de
zogenaamde schiervlakte), terwijl het gebied in noordelijke richting overgaat
in de Benedenrijnse Laagvlakte en het Noordzeebekken. Het gebied heeft
gedurende zeer lange tijd onder invloed gestaan van diverse geologische
processen en afzettingsomstandigheden.
Mariene afzettingen, breuken en sedimentatie
De oudste afzettingen zijn gedurende het Carboon (354 – 298 miljoen jaar
geleden) gevormd. Zij dagzomen in het zuidelijkste puntje van het Geuldal
(de Heijmansgroeve). Tijdens het Carboon maakte Zuid-Limburg deel uit
van een dalingsgebied waarin, naast sedimentatie van zand en klei, vooral
veel veengroei plaatsvond. Onder invloed van de verdergaande daling van
het gebied vormden de dikke veenpakketten uiteindelijk de basis voor de
steenkoolvoorkomens in Zuid-Limburg. De mariene sedimenten vormden
de zand- en leistenen, zoals die tegenwoordig dagzomen in het zuidelijk
Geuldal.
Het Eifel-Ardennen massief werd tijdens de Hercynische plooiingsfasen
(Boven-Carboon) opgeheven en hiermee kwam een einde aan de afzetting
van mariene sedimenten. Er ontstonden talrijke breuksystemen (met zowel
horizontale als verticale bewegingen) in Zuidoost-Nederland, resulterend in
het ook nog tegenwoordig aanwezige horsten- en slenkengebied van Brabant
en Limburg. In de lange periode (Perm, Trias en Jura (298 – 144 miljoen
jaar geleden)) volgend op de Hercynische gebergtevorming lag ZuidLimburg boven zeeniveau en vond er nagenoeg geen sedimentatie plaats;
wel lag het gebied onder invloed van erosie.
Tijdens het Krijt (144 – 65 miljoen jaar geleden) begon opnieuw een periode
van sedimentatie. Door daling van het gebied nam de invloed van zee toe

Figuur 2.1
Geologische opbouw van de gemeente
Valkenburg aan de Geul (uit Felder &
Felder)
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en werden er in het Laat-Krijt in eerste instantie ondiep mariene zanden
afgezet. Deze zanden behoren tot de Formatie van Aken (Akens zand) en
de Formatie van Vaals (Vaalser groenzanden). De invloed van de zee nam
steeds meer toe en Zuid-Limburg kwam in een steeds dieper wordende
zee te liggen. Er vond op zeer grote schaal sedimentatie van kalk plaats. De
resulterende kalksteen is karakteristiek voor Zuid-Limburg en is onder te
verdelen in het Gulpens Krijt, het Kunrader Krijt en het Maastrichts Krijt.
De verschillende kalksteenpakketten, die ook meerdere lagen vuursteen
bevatten, dagzomen op vele plaatsen rondom Valkenburg (vooral in de
dalwanden van het Geuldal). In de dagzomende kalksteenwanden komen
diverse vuursteenmijnen en kalksteengroeves voor.
Vorming van het Tertiaire landschap
Een enorme meteorietinslag (65 miljoen jaar geleden) markeert het einde
van het Krijt en het begin van het Tertiair (65 – 2,6 miljoen jaar geleden).
Tijdens verschillende perioden in het Tertiair vond er in Zuid-Limburg op
beperkte schaal sedimentatie plaats. De sedimentatie bestond voornamelijk
uit een afwisseling van mariene en continentale afzettingen, bestaande uit
zachte kalkstenen (Formatie van Houthem, Paleoceen) en kleihoudende
glauconietzanden en zandige kleien (Formatie van Tongeren, Oligoceen).
Daarnaast vond er gedurende het Oligoceen afzetting plaats van (zwak)
siltige kleien (Rupel Formatie met de Boomse klei). Deze sedimenten
komen echter vooral ten westen (met name België) en noorden van de
gemeente Valkenburg aan de Geul voor. Tijdens de latere delen (Mioceen)
van het Tertiair ontstonden er vooral in het noordoostelijke deel van
Zuid-Limburg en in de Nederrijnse Laagvlakte in een kustvlakte grote
veenmoerassen en moerasbossen. Er ontstond een dik veenpakket dat door
latere samenpersing is veranderd in een dik pakket bruinkool. Met name
tussen Aken en Keulen wordt deze bruinkool in enorme dagbouwgroeves
gewonnen. Langs de kustvlakte vormen zich zandstranden. Door uitloging
met humuszuren vanuit het bovenliggende sediment wordt het zand
veranderd in zuiver kwartszand, ook wel zilverzand genoemd. Dit zilverzand
wordt o.a. bij Heerlen gewonnen.
Tijdens de laatste fase van het Tertiair (het Plioceen) vindt er vooral
afzetting door rivieren (voorlopers van de huidige Rijn en Maas) plaats in
Zuid-Limburg; hierbij wordt de Kiezeloöliet formatie gevormd.
Het Tertiair wordt gekenmerkt door vaak subtropische tot tropische klimaatomstandigheden. In dit warme en vochtige klimaat trad sterke, vooral
chemische verwering op (afvoer van kiezelzuur dat in zandlenzen op
grotere diepte neersloeg en daar grote zandsteenblokken vormde). Door
de verwering trad op grote schaal solifluctie5 op waarbij de dalflanken
minder steil werden en het reliëf werd afgevlakt. Uiteindelijk resulteerde
dit in de vorming van een grote schiervlakte of peneplain (ook de Ardennen
behoorden tot deze schiervlakte). De sterke chemische verwering resulteerde
in het oplossen van het bovenste deel van de kalksteen, waarbij het in de
kalksteen aanwezig vuursteen samen met het restant van de verweerde kalk
achterbleef (het verweringsdek). Hierbij ontstond het zogenaamde vuursteeneluvium.

5 Het vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.

VALKENBURG AAN DE GEUL

11

De Maas
De opheffing van het Eifel-Ardennen massief ging ook aan het eind van het
Tertiair en het begin van het Kwartair (Pleistoceen) door. Een deel van het
verweringsdek van de schiervlakte werd weggespoeld, onder andere naar
het brede en ondiepe dal van de Maas, die in oost-noordoostelijke richting
afwaterde in de Rijn (de zogenaamde Oostmaas). Door aanhoudende
opheffing van het gebied in het Kwartair en onder invloed van afwisselende
warme en koude perioden, nam de insnijding toe en tegelijkertijd werd er
door de Maas grind afgezet. Door de voortdurende afwisseling van enerzijds
de sedimentatie van grind (gedurende de koude perioden) en anderzijds
de insnijding (gedurende de warme perioden), ontstond in het gebied een
trapsgewijs patroon van vele rivierterrassen van de Maas. De Maas heeft
over vrijwel geheel Zuid-Limburg een dik pakket grind afgezet. Het grind
ligt dus voornamelijk bovenop de kalkstenen. Doordat het gebied onder
invloed van de tektoniek feitelijk een beetje kantelde, verplaatste het dal
van de Maas zich geleidelijk naar het westen. Uiteindelijk is de rivier op de
huidige locatie beland.
De hoogste en oudste terrassen van de Maas bevinden zich in het
zuidoosten van Zuid-Limburg. Deze hebben een vroeg-pleistocene
ouderdom. Alleen in het uiterste zuidoosten zijn geen pleistocene
afzettingen van de Maas aanwezig. Hoe verder de terrassen zich uitbreiden
naar het noordwesten, hoe jonger ze worden en hoe lager ze liggen, waarbij
de jongste terrassen vlak langs de huidige Maas liggen. Ter hoogte van
Valkenburg liggen op de kalkstenen sedimenten van de Maas die een vroegtot midden-pleistocene ouderdom hebben.
Diverse kleinere en grotere zijbeken van de Maas hebben zich in de
Maasterrassen ingesneden (bijvoorbeeld de Geul, Gulp en Eyserbeek). Deze
insnijding heeft plaatsgevonden nadat een terras door de Maas is verlaten.
De beekdalen en beken zullen daarom altijd jonger zijn dan de terrassen
van de Maas.
Lössafzettingen
Tijdens de laatste twee ijstijden (Saalien en Weichselien) is in Zuid-Limburg
op grote schaal löss als een deken over het landschap afgezet. Hierdoor is
het oorspronkelijke, trapsgewijze terrassenreliëf grotendeels afgevlakt. De
löss bereikt in Zuid-Limburg een maximale dikte van ongeveer 15 meter,
maar veelal is de bedekking minder dik. De met löss bedekte terrassen
zijn aan het einde van het Pleistoceen en in het Holoceen verder onder
invloed gekomen van onder andere bodemvorming en erosie. In het gebied
komen diverse veelal asymmetrische dalen voor die ontstaan zijn door
gelifluctie6 onder periglaciale omstandigheden. Doordat de beide zijden van
het dal in verschillende mate opwarmden, hebben de dalen uiteindelijk een
asymmetrische vorm gekregen. Deze dalen zijn tegenwoordig veelal niet
meer permanent watervoerend en worden daarom ook wel droge dalen of
droogdalen genoemd.
De löss is van oorsprong kalkrijk afgezet. Onder invloed van bodemvorming
is de löss tot op een diepte van zo’n 2 tot 3 meter ontkalkt. Het proces van
bodemvorming gaat vervolgens verder met de interne verwering waardoor
de grond verbruint. Uiteindelijk kunnen de kleideeltjes door percolerend
regenwater uitspoelen. Dit proces heet lessivage. In een dieper gelegen
6 Het vloeien van bodemmateriaal onder periglaciale omstandigheden.
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niveau accumuleren vervolgens de kleideeltjes, waardoor een zogenaamde
Bt-horizont wordt gevormd. Het bijbehorende bodemtype heet brikgrond.
2.2 Het Geuldal
Het diep ingesneden dal van de Geul vormt het meest in het oog springende
landschapselement in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Recent
onderzoek heeft veel inzicht gegeven in de landschappelijke ontwikkeling
van het Geuldal door de tijd heen en de invloed van de mens daarop.7
De Geul ontspringt in België nabij de grens met Duitsland (iets ten zuiden
van Aken) en stroomt dan in noordwestelijke richting via Sippenaeken bij
Cottessen Nederland binnen. De Geul mondt bij Voulwames (Itteren) uit
in de Maas. De rivier heeft een lengte van 56 km en het stroomgebied heeft
een grootte van ongeveer 380 km2. De Geul heeft zich ingesneden in het
grote löss-, grind-en kalksteenplateau nadat de Maas naar het westen was
opgeschoven. Er is weinig bekend over de snelheid waarmee dit is gegaan
en of dit in verschillende stappen is gebeurd.
De huidige ligging van de Geul en de vorming van de dalbodem heeft
sinds het einde van de laatste ijstijd gestalte gekregen. De insnijding in het
plateau en het transport en sedimentatie van vooral grind zijn grotendeels
gestuurd door klimaat en tektoniek, terwijl de mens een grote rol heeft
gespeeld in de ontwikkeling gedurende het Holoceen. De huidige Geul
stroomt zo’n 2 tot 3 meter dieper dan het daloppervlak in een bedding van
grind. Het grind is niet afgerond en is dan ook niet ver getransporteerd.
Het is deels van lokale herkomst (veel vuursteen) en deels grind dat uit de
Maasterrassen komt. Bovenop het grind ligt een dun pakket fijn zand met
veel organische resten en daarbovenop ligt een 2 tot 3 meter dik pakket
verspoelde löss. Dit pakket overstromingssedimenten (dit is geen colluvium)
is sterk te relateren aan verschillende ontginningsfasen in Zuid-Limburg.
De Geul heeft zich niet ingesneden in de huidige dalbodem, maar heeft
geleidelijk aan juist een dik pakket sediment opgebouwd. Op figuur 2.2 is
de dalopbouw ten oosten (transect Genhoes) van Valkenburg weergegeven.
In deze figuur is goed te zien dat het niveau van het grind nogal variabel
is. Dit is het oude oppervlak van de vermoedelijk laatglaciale Geul, die toen
een vlechtende rivier was met hoofdzakelijk grindtransport. De fijnere
sedimenten die hierop liggen zijn sterk gerelateerd aan de ontginning van
het gebied en dateren grotendeels uit de IJzertijd en Romeinse Tijd of later
(zie ook de 14C dateringen die zijn weergegeven in de profielen). De jongere
sedimenten dekken het “oude” grindreliëf feitelijk af.
De huidige Geul is een actief meanderend riviertje dat tot enkele meters
laterale verplaatsing per jaar in staat is, insnijding in het grind vindt vrijwel
niet plaats. Door de huidige verminderde sedimentaanvoer (in vergelijking
met de Middeleeuwen) wordt de dalvlakte tegenwoordig nauwelijks meer
opgehoogd.
Colluvium
Naast de holocene sedimentatie, die bestaat uit afzetting van sediment door
diverse kleine riviertjes en beken (de Geul met zijbeken), heeft er onder
invloed van de mens op grote schaal colluviumvorming plaatsgehad. Löss
is van oorsprong een zeer vruchtbaar sediment, maar is ook bijzonder
7 De Moor 2007.
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Figuur 2.3
Lithologisch profiel door de
Schaelsberg (Felder & Bosch 2000)

gevoelig voor erosie. Door ontginning van de lössplateaus en later ook
de hellingen kon de löss niet meer door de wortels van de vegetatie
worden vastgehouden. Bij (heftige) regenval vindt er vooral oppervlakkige
afstroming plaats en worden de lössdeeltjes gemakkelijk door het water
meegenomen. Vooral in het voorjaar als de akkers net geploegd en
ingezaaid zijn, is de gevoeligheid voor erosie zeer groot. Omdat erosiebeperkende maatregelen met name tijdens de Romeinse Tijd en de
Middeleeuwen zeer beperkt waren, zijn er grote hoeveelheden löss van de
plateaus en vooral de flauwere hellingen (hier ligt een beduidend dikker
pakket löss dan op de steile hellingen) weggespoeld en op lager gelegen
stukken afgezet. Dit herafgezette sediment wordt colluvium genoemd.
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Figuur 2.4
Overgang van de Maastrichtse
Kalksteen via de Schaelsberg
Kalksteen naar de Kunrader Kalksteen
(Felder & Bosch 2000)

Colluviumvorming is zeer sterk gerelateerd aan de ontginning van het
gebied. In en om het Geuldal zijn in ieder geval twee grote fasen van colluviumvorming bekend. De eerste grote fase van colluviumvorming hangt
samen met de ontginning van het gebied tijdens de Romeinse Tijd en de
tweede grote colluviumfase hangt samen met de grootschalige ontbossingen
tijdens de Late Middeleeuwen (1000-1500 AD).8 Waarschijnlijk heeft er ook
in vroegere perioden (pre-Romeins) colluviumvorming plaatsgehad, maar
dan op veel kleinere schaal, omdat de ontginningen ook veel kleinschaliger
waren. Ook in recentere tijden heeft er door schaalvergroting in de
landbouw nog veel erosie plaatsgehad op de hellingen en zacht glooiende
plateaus. De intensieve erosie heeft vermoedelijk altijd tot veel overlast
geleid. De verspoelde löss die veelal via de droge dalen werd afgevoerd,
zorgde voor veel modderoverlast in de in het Geuldal of in andere beekdalen
gelegen nederzettingen. De eerste maatregelen die de overlast van erosie
moesten verminderen bestonden veelal uit maken van graften op de
hellingen.
2.3 De geologische opbouw van de Däölkesberg
De Däölkesberg ligt circa 45 meter boven het Geuldal op een hoogte van
ongeveer 123 m boven NAP. De kalksteenwand ligt aan de noordhelling en
is georiënteerd op het zuiden. Voor de lokale geologie is vooral het profiel
uit boek “Krijt van Zuid-Limburg” van belang.9 Het complete profiel van
de kalksteenwand ter hoogte van het plangebied is in dit boek uitstekend
gedocumenteerd en geïllustreerd (figuur 2.3). De kalksteen bestaat ter
plekke uit kalkstenen van de Formatie van Maastricht (Boven-Krijt). De grot
of uitholling is gevormd in de zogenaamde ‘Schaelsberg Kalksteen’, een
overgangsvorm tussen de Maastrichter kalksteen en de Kunrader kalksteen
(deze bevindt zich ten oosten van de wand). De Maastrichter kalksteen
bestaat uit een zachte, zandige kalksteen terwijl de Kunrader kalksteen
juist een hardere kalksteen is met een goed ontwikkelde gelaagdheid als
gevolg van een afwisseling van harde zandige en zachte, krijtrijke lagen.
In het hoogste deel van de Döälkensberg bevindt zich de horizont van
Romontbos. Op deze horizont volgen dan nog enkele meters Kalksteen van
Emael van het typische Maastrichtse Kalksteen met de bekende pijp- en
plaatvormige vuursteen. Slechts in de Kalksteen van Emael (en de Kalksteen
van Schiepersberg) zijn winbare hoeveelheden vuursteen (het zogenoemde
Valkenburg-vuursteen) voorhanden. De top van het profiel bestaat uit
8 Cf. De Moor 2007.
9 Felder & Bosch 1989.
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grindrijke afzettingen van het terrasniveau van Sibbe (Eburonien, VroegPleistoceen) met daarop een beetje löss. De Schin op Geul breuk loopt iets
ten noorden van de locatie. Informatie over de activiteit van deze breuk
hebben we echter niet.
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3 Archeologisch kader
3.1 Inleiding
De gemeente Valkenburg aan de Geul is rijk aan archeologische
vindplaatsen uit verschillende periodes.10 Daarbij is traditioneel veel
aandacht uitgegaan naar de Romeinse villabewoning en sinds enige
tijd ook de neolithische exploitatie van de (valkenburg)vuursteenmijne
n. Dit betekent echter niet dat de overige perioden van de gemeente op
archeologisch gebied slecht bedeeld zijn. Integendeel, ook hier bevinden
zich archeologische vindplaatsen uit vele verschillende periodes, variërend
van vindplaatsen uit het midden-paleolithicum tot nederzettingen uit de
ijzertijd. De landelijke bewoning uit de middeleeuwen (400-1500 na Chr.) is
veel minder goed bekend hoewel er wel veel onderzoek wordt gedaan naar
de stad Valkenburg.11
In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de archeologie
binnen en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Hierbij
gaat vooral de aandacht uit naar die periodes waaruit archeologische
resten kunnen worden aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek,
namelijk de periodes van de steentijd alsmede de kalksteengroeven uit de
middeleeuwen.
3.2 De eerste bewoning in Zuid-Limburg: jagers-verzamelaars
Ongeveer 300.000 jaar geleden werd Nederland – zover op dit moment
bekend – voor het eerst door mensachtigen bewoond. Sporen van deze
eerste bewoners zijn aangetroffen in de groeve Belvédère te Maastricht.
Deze sporen geven een kijkje in het leven van Neanderthalers en z’n
voorlopers. Ze leefden met name van de jacht op groot wild en het
verzamelen van vruchten, wortels, e.d. Rond 40.000 jaar geleden sterven
de Neanderthalers in Noordwest-Europa uit. Omstreeks dezelfde tijd neemt
een andere soort zijn plaats in: Homo sapiens sapiens, moderne mensen zoals
wij. Pas rond 15.000 jaar geleden zijn sporen van deze moderne mensen
in Zuid-Limburg teruggevonden, zoals kleine jachtkampementen uit het
Magdalenien in Sweikhuizen, Mesch en Eijserheide.
We beschikken voor de lange periode van het Pleistoceen slechts over een
handvol gegevens. Het landschap is sindsdien namelijk sterk veranderd
door de veranderende loop van de Maas en door de lösspakketten die grote
delen van Zuid-Limburg hebben afgedekt. Alleen aan de eroderende randen
van de plateaus en in groeves komen we oudere lagen tegen. Het landschap
zoals we dat nu in Zuid-Limburg kennen is pas in grote lijnen ongeveer
17.000-15.000 jaar geleden gevormd. Het is vanaf die tijd dat de mensen
op ongeveer hetzelfde maaiveld hebben gewoond als wij nu. Op akkers
of bij bouwactiviteiten kunnen we dan ook nog sporen van deze mensen
terugvinden.
Omstreeks 10.000 jaar geleden treedt een sterke opwarming van de aarde
op. Winters worden milder en de zomers worden warmer. De steppe en
toendra van de laatste ijstijd verandert in enkele eeuwen in een bosrijke
omgeving. Om de seizoensgebonden en verspreide voedselbronnen op te
zoeken, trokken groepen jagers en verzamelaars door het landschap. Zo
zal men in het vogeltrekseizoen of wanneer de zalmen of steuren de Maas
10 Van Wijk & Orbons 2009.
11 Kwakkernaat 2005.
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Figuur 3.1
De Däölkesberg

op zwommen, eerder aan de Maas zijn gaan wonen, terwijl men wanneer
de bessen, noten, paddenstoelen, e.d. in de bossen te vinden waren, verder
landinwaarts zal hebben gezeten. Sporen van deze mesolithische jagerverzamelaars zijn in Zuid-Limburg zeldzaam. De overgebleven resten
bestaan meestal alleen uit vuurstenen werktuigen en afval van het bewerken
van vuursteen, vaak in kleine concentraties van 5 tot 10 meter in diameter.
Uit vindplaatsen waar de omstandigheden voor conservering beter zijn,
weten we dat de laatpaleolithische en mesolithische jager-verzamelaars ook
een rijk arsenaal aan voorwerpen van gewei, bot en hout gebruikten.
3.3 Prehistorische boerensamenlevingen (neolithicum t/m ijzertijd)
Met de komst van de bandkeramiekers doet de akkerbouw in het
vroeg neolithicum in Limburg zijn intrede. ‘Bandkeramiek’, soms ook
‘Lineaire bandkeramiek’ of ‘LBK’ (5250 en 4950 v. Chr.) is de naam
die archeologen hebben gegeven aan de eerste landbouwerscultuur in
Midden-Europa.12 Deze cultuur is wijd verspreid: van Roemenië tot in
Frankrijk met in het Nederlandse Limburg de meest noordwestelijke
nederzettingen. De naam is ontleend aan de zeer kenmerkende versiering
van hun aardewerk. De Oudste LBK wordt gevonden in Hongarije en
aangrenzende delen van Oostenrijk. De daar wonende jagers-verzamelaars
keken de kunst van akkerbouw en veeteelt af van hun Balkan-buren en
pasten die geleidelijk aan de lokale omstandigheden aan. Na een vier tot
zes generaties durende ontwikkeling, waarin niet alleen de agrarische
kennis, maar ook woon-werkverhoudingen, dieetgewoonten gebruiksgoederen en werktuigen, groepsvorming en -omvang ingrijpend veranderden,
en waarin kampplaatsen met lichte hutten plaats maakten voor stevige
huizen en dorpjes, begon een expansiefase. Groepjes van deze oudste
Bandkeramiekers vestigden zich steeds verder naar het westen: de Donau
stroomopwaarts tot aan de Rijn, vervolgens langs de Rijn stroomafwaarts
tot bij Keulen en tegelijkertijd (rond 5250 v. Chr.) ook naar Limburg.13 Pas
ongeveer anderhalve eeuw later vestigden zij zich in België en, nog weer wat
later, vanuit het Rijndal langs de Moezel, in het Parijse Bekken.
12 Schweitzer 2003.
13 De Grooth & Van de Velde 2005.
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Figuur 3.2
Reconstructie vuursteenmijn aan de
Plenkertstraat

De oudste vestigingen van de LBK in Nederland, voor zover bekend,
zijn vrijwel op de vingers van één hand te tellen: Geleen (De Kluis en
Janskamperveld), Elsloo (Koolweg), Stein (Keerenderkerkweg) en Sittard
(Thien Bunder en Stadswegske). Zij bevinden zich alle aan de rand van het
Graetheide-plateau, met onderlinge afstanden van slechts enkele kilometers,
en steeds met uitzicht over en gemakkelijke toegang tot de dalvlakte van
de Geleenbeek of de Maas. Het agrarische bedrijf was kennelijk succesvol,
want al spoedig werden huizen buiten de oude vestigingen gebouwd en
ontstonden hier en daar nieuwe nederzettingen.
Hoewel in Valkenburg nog geen resten van de bandkeramiekers zijn
aangetroffen, kunnen deze wel worden verwacht. Vuursteen was tijdens
de periode van de bandkeramiek namelijk een van de meest gebruikte
grondstoffen. Er zijn verschillende soorten vuursteen in de Heuvellandregio
bekend zoals Rijckholt-, Valkenburg- en Simpelveldvuursteen. Het
Valkenburgvuursteen dat speciaal op vele plekken rondom Valkenburg
voorhanden is, blijkt vooral in de latere bandkeramische perioden
een geliefde grondstof te zijn geweest. Een voorbeeld daarvan is de
bandkeramische nederzetting van Beek-Molensteeg, waar meer dan 10%
van de vuurstenen artefacten van Valkenburgvuursteen is gemaakt.
Terwijl de bandkeramiekers hun vuursteen waarschijnlijk verzamelden
aan het oppervlak, ontstond in het midden- en laat-neolithicum heuse
mijnbouw.14 In de loop van de Michelsbergcultuur (MK, 4500-3500 v. Chr.)
en de Stein-groep (3500-2500 v. Chr.) ging men over tot een intensievere
en grootschaliger exploitatie van de vuursteenvoorkomens. Men beperkte
zich niet langer tot het verzamelen van eenvoudig bereikbare knollen in
secundaire positie (riviergrinden, hellingafzettingen of verweringslemen),
maar mijnde ook ‘vers’ materiaal uit ondergrondse kalklagen. Afhankelijk
van de geologische situatie gebeurde dat in dagbouw, zoals op de Lousberg
bij Aken vlak over de Duitse grens, of door middel van diepe ondergrondse
mijnbouw zoals in Valkenburg en Rijckholt. Het blijkt echter dat de meeste
werktuigen in alle fasen van de MK gemaakt van lokaal, aan het oppervlak
of in geërodeerde hellingen te verzamelen materiaal.15
14 Pisters 1987; Brounen & Ploegaert 1992.
15 De Grooth 2008, Schreurs 2005.
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Op een aantal locaties rondom het Geuldal zijn unieke sporen van deze
vuursteenwinning te bewonderen zoals aan de Plenkertstraat in Valkenburg
aan de Geul (figuur 3.2). Op vele plekken komen we zogenaamde vuursteenateliers tegen, oftewel plekken waar het vuursteen bewerkt werd voor het
vervaardigen van halffabrikaten van stenen bijlen. Het betreft oppervlaktevindplaatsen waar vrijwel uitsluitend vuursteen aangetroffen wordt. De
vuursteenateliers komen we tegen tot ongeveer 5 km van waar de vuursteen
gewonnen werd. Sporen van nederzettingen of losse boerderijen zijn uit
deze periode daarentegen vrijwel onbekend.
De periode van het laat-neolithicum tot de ijzertijd is voor de ZuidLimburgse archeologie (vooral het Heuvelland) zeer slecht bekend. Uit
de omgeving van Valkenburg zijn slechts enkele kleine vindplaatsen
met ijzertijd-aardewerk bekend. Vooral kennis omtrent locatie en aard
van de nederzettingen is schaars, maar ook over andere facetten zoals
voedseleconomie en grafritueel is weinig tot niets bekend. Vermoedelijk
is er sprake van ‘extensief’ landgebruik met verspreid gelegen boerderijen
in plaats van de langdurig gebruikte bandkeramische nederzettingen.
Onderzoek heeft nauwelijks plaatsgevonden waardoor we hier echt kunnen
spreken van een kennislacune.16 De laatste jaren heeft in het Zuidlimburgse
Maasdal kenniswinst opgeleverd, vooral voor de periode van de late bronstijd
en ijzertijd, door uitgebreid onderzoek in het kader van de Maaswerken.
3.4 De Romeinen
Het Heuvelland werd rond 50 v. Chr. door de Romeinen onder leiding van
Julius Caesar veroverd. De belangrijkste aspecten van de Romeinse tijd in
de omgeving van Valkenburg zijn het villa-systeem en de Via Belgica.
Door de inrichting van villae werd het Zuid-Limburgse landschap in de
Romeinse tijd getransformeerd in een grootschalig landbouwsysteem. Het
intensieve agrarische gebruik leidde tot ontbossing en daarmee tot de eerste
fase van hellingerosie in het stroomdal van de Geul.17 Voor de afzet van
de landbouwproducten in de stedelijke centra hadden de Romeinen een
uitgebreid wegennet aangelegd. Eén ervan is de Via Belgica.
De Via Belgica vormde de verbindingsweg tussen de twee grote regionale
centra Tongeren en Keulen. Naast een militaire functie was de weg vooral
een verbinding tussen de landbouwgebieden en de stedelijke centra, maar
ook met de rest van het Romeinse rijk.
Bij de bouw van villae en wegen werd onder andere gebruik gemaakt van
Limburgse kalksteen. Zo zijn in Maastricht, Voerendaal en Valkenburg
mergelfundamenten gevonden van Romeinse villae en werd kalksteen ook
gebruikt in het weglichaam van de Via Belgica. Van de Romeinse kalksteenontginning zijn echter – voorzover bekend - geen sporen bewaard gebleven.
Omstreeks 250 na Chr. raakte het villasysteem in verval. Er trad een
teruggang in de bevolking op. Door de vermindering van de exploitatie door
het Romeinse villasysteem, is er een geleidelijke regeneratie van het bos en
een teruggang van de akkerbouw en veeteelt.
3.5 Het Heuvelland tijdens de Vroege Middeleeuwen
Uit plaatsnaamkundige studie blijkt dat in de 7e, 8e en 9e eeuw
nederzettingen ontstaan die als de voorgangers worden beschouwd van
16 Zie ook de Evaluatie van het archeologisch onderzoek in Limburg in de periode 1995-2006,
Van der Gaauw et al, 2008.
17 De Moor 2007.
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Figuur 3.3
Land van Valkenburg:
territoriale indeling na
1378

de huidige, gelijknamige dorpen, gelegen op de hogere delen van de
beekdalen.18 Plaatsnamen als Meerssen, Broekhem, Geulhem, Houthem,
Schin (op Geul), Etenaken, Wijlre en Epen dateren uit die tijd. De vroegste
middeleeuwse dorpen zijn mogelijk ontstaan vanuit een hoeve met
bijgebouwen (een ‘hof’). Archeologisch is van de 8e tot 10e eeuw in deze
regio (buiten steden als Aken en Maastricht) niets bekend. Het is ook niet
zeker of de vroege nederzettingen precies onder de huidige dorpen begraven
liggen.
Na 1000 worden de plateaus weer ontgonnen. Op de randen van de
plateaus ontstaan dorpen, zoals Berg, dat omstreeks 1100 waarschijnlijk
vanuit Geulhem gesticht is, maar dat later eigendom wordt van het Sint
Servaaskapittel van Maastricht, dat hier landerijen exploiteert. Omstreeks
1300 zijn de plateaus geheel ontgonnen. De ontginning leidt tot sterke
erosie van de hellingen.19
3.6 Valkenburg in de Late Middeleeuwen
In de Late Middeleeuwen ontstaan als gevolg van het tanende koninklijke
gezag locale machtscentra, ‘heerlijkheden’, waarbij het huis van de
heer uit kan groeien tot kasteel. De heerlijkheid, later het graafschap
Valkenburg, kreeg bovenlokale betekenis. Binnen het in 1041 genoemde
predium (landgoed/leengoed) Falchenberch (nu Oud-Valkenburg) werd
een hooggelegen kasteel gebouwd, waaronder een stad ‘Valkenburg’ zou
ontstaan. De heren van Valkenburg kregen vanaf de tweede helft van de 11e
eeuw vrijwel geheel Zuid-Limburg in hun bezit. Het kleine Valkenburg wist
zich uiteindelijk als lokale macht niet te handhaven tegen de oprukkende
18 Stoepker 2007; Arts et al in Nationale Onderzoeksagenda, hoofdstuk 22.
19 De Moor 2007.
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Figuur 3.4
Open kalksteengroeve direct ten
westen van de Däölkesberg

grootmachten Gulik, Gelre, Luik en met name het hertogdom Brabant,
waarmee het huis Valkenburg regelmatig conflicten had. In 1352 stierf de
Valkenburgse dynastie uit.
In het kader van het onderzoek van de Däölkesberg is het gebruik van
kalksteen in de architectuur van de late middeleeuwen belangrijk. De
eerste aanwijzing voor het gebruik van kalksteen als bouwsteen stamt
uit de funderingen van de in 1160 gebouwde 16-hoekige toren van de
kasteelruïne in Valkenburg. Pas in de 14e of 15e eeuw vond in opdracht
van de prins-bisschop van Luik grootschalige kalksteenwinning plaats in
de Sint Pietersberg. Valkenburg viel onder het Hertogdom Brabant en de
ontginningen waren lang niet zo grootschalig als in de Sint Pietersberg,
maar er is wel sprake van goed georganiseerde ontginning in het begin van
de 15e eeuw. Gelijktijdig nemen ook de lokale bewoners (ondergrondse)
groeven in ontginning voor eigen gebruik, maar ook in pogingen zelf een
ontginning op te zetten om te voorzien in de geleidelijk toenemende vraag
naar bouwsteen. In de omgeving van Valkenburg dateert de eerste fase van
kalksteengroeven veelal in de periode 1250-1500 AD.20 Veel groeven zijn tot
ver na de middeleeuwen in gebruik geweest.
De bouwsteen werd eerst voornamelijk gebruikt in de stadsmuren en
kerken, abdijen en de fundamenten van houten gebouwen, later in de
verstening van de gebouwen. Naast gebruik als bouwsteen diende kalk
ook voor mortel, pleisterwerk, cement en in de landbouw (‘mergelen’). De
groeven die ontstonden als gevolg van de kalksteenwinning werden ook voor
allerlei andere activiteiten gebruikt. De bekendste nevenfuncties zijn die van
schuilplaats (eventueel in militair verband), maar ook voor valsmunterij,
toerisme en de opslag van veldvruchten.
3.7 Archeologie van de Däölkesberg
De Däölkesberg maakt onderdeel uit van de Schaelsberg. Dit is een
cultuurhistorisch gezien zeer rijk en divers gebied waar meerdere,
archeologisch zeer waardevolle vindplaatsen voorkomen (zie figuur 3.5).
20 Van Wijk & Orbons 2009.
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Boven de “abri“ ligt een akker (monumentnr. 8815) waar vuurstenen
artefacten zijn gevonden uit het midden-paleolithicum. Ten zuiden van
de “abri“ op de helling naar het Geuldal ligt een terrein (nr. 8832) waar
eveneens vuurstenen artefacten (datering paleo-neo) zijn gevonden. Bij
de stationswachterswoning op de Schaelsberg ten zuidwesten van de
‘abri’ heeft Hub Pisters vele vondsten uit het laat-paleolithicum en/of
mesolithicum geborgen.21 Onmiddellijk naast de “abri” op de rand van
het plateau bevinden zich de resten van een vuursteenatelier. Ook meer
naar het westen, in de beboste hellingen van de Schaelsberg, zijn op veel
plaatsen vuurstenen artefacten gevonden die duiden op vuursteenwinning en -bewerking in het neolithicum (monumentnrs. 1481 en 8814).
Aan de noordzijde van de Schaelsberg zijn bij de hoeve Euverem mogelijk
neolithische bewoningssporen aangetroffen alsmede Romeinse sporen.
In de middeleeuwen behoorde de Däölkesberg bij het in het Geuldal
gelegen Oud-Valkenburg en kasteel Genhoes, voor het eerst vermeld in 1381,
maar mogelijk al ouder. In Oud-Valkenburg ligt ook kasteel Schaloen, dat
ook in 1381 voor het eerst vermeld wordt en opgetrokken is uit kalksteen. De
graslanden, het hakhoutreservaat Schaelsbergerbos, een oude kluizenaarswoning (De Kluis) en de Däölkesberg vormen nu deel van het natuurgebied
Genhoes.
Ten westen van de Däölkesberg ligt een open kalksteengroeve, die enkele
decennia voor de Tweede Wereldoorlog in bedrijf is geweest ten behoeve
van een kalkbranderij (kalkoven) ter hoogte van de huidige spoorlijn.
Tenslotte bevindt zich op enkele tientallen meters ten oosten van de “abri”
een uitgehouwen ruimte met daarin een recente woning (“grot van Marx”).
De bewoner van deze woning is in 2004 overleden.

21 Persoonlijke mededeling Hub Pisters; Rensink et al. 2006.
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4 Methodisch kader
4.1 Inleiding
Sinds 1 september 2007 is de nieuwe wet op de archeologische
monumentenzorg (WAMZ) van kracht. Hiermee geeft de rijksoverheid
uitvoering aan de implementatie van het Europese Verdrag van Valletta
(“Malta”) uit 1993 dat beoogt het cultureel erfgoed in de bodem beter te
beschermen. Met de inwerkingtreding van de WAMZ krijgen gemeenten
de zorgplicht voor het erfgoed binnen de eigen gemeentegrenzen en zijn
initiatiefnemers van ruimtelijke projecten verplicht rekening te houden
met de archeologische waarden die in het plangebied aanwezig (kunnen)
zijn. Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren
van een archeologisch vooronderzoek, dan dient dit volgens een vast
stramien te worden uitgevoerd. Dit vaste stramien is vastgelegd in de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en wordt ook wel omschreven
als het proces van de archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus.
De AMZ-cyclus is ingedeeld in een aantal vaste processtappen. Het
archeologisch vooronderzoek bestaat uit vier stappen – bureauonderzoek,
IVO (inventariserend veldonderzoek) -verkennend, -karterend en
waarderend – met als uiteindelijk doel vast te stellen of in een plangebied
archeologische resten aanwezig zijn en, zo ja, of deze resten zo waardevol
zijn dat zij behouden dienen te worden (behoudenswaardig). De resultaten
van elke stap worden in principe in een rapport vastgelegd dat door de
initiatiefnemer aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Valkenburg
aan de Geul, moet worden overlegd. Dit rapport vormt het uitgangspunt
voor de afweging door het bevoegd gezag of een vervolgactie nodig is of dat
ontheffing kan worden verleend (geen archeologische waarden aanwezig!).
Ontheffing kan overigens ook worden verleend als de initiatiefnemer
kan aantonen dat door planaanpassing de archeologische waarden in situ
behouden blijven.
Het archeologische traject voor het onderzoeksgebied ValkenburgDäölkesberg Abri is opgebouwd uit een verkennend onderzoek (proefputje)
uitgevoerd door de RCE.22 Op dit onderzoek volgde het proefsleuvenonderzoek, waarvan dit rapport verslag doet.
4.2 Het voortraject en het doel van het proefsleuvenonderzoek
Al sinds lange tijd wordt met de gedachte gespeeld dat de grot of uitholling
die in de zuidelijke wand van de Däölkesberg zit, mogelijk een abri oftewel
een natuurlijke overhanging die in de prehistorie als schuilplaats heeft
gediend voor in eerste instantie mensen uit de steentijd.
De Däölkesberg vertoont zowel in zijn landschappelijke ligging als verschijningsvorm overeenkomsten met kleinere abri’s in Zuid-Frankrijk. Veel van
deze abri’s zijn rijk aan archeologisch materiaal, met sporen van bewoning
vanaf het midden-paleolithicum tot in het neolithicum. Het staat echter
niet vast dat de uitholling in de kalksteenwand van de Däölkesberg een
natuurlijke abri is. Het kan ook om een uitgehouwen ruimte of plaats van
kalksteenwinning gaan die na verloop van tijd door erosie (verwering van de
zachte kalksteen) steeds verder is uitgehold.
Voorafgaand aan het IVO-p zijn twee archeologische onderzoeken verricht
in het plangebied. Het gaat daarbij om een proefputje dat in de grot van de
22 Rensink et al 2006.
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Figuur 4.1
Het (her)uitgegraven proefputje
tijdens de campagne van 2005 met
v.l.n.r. Hub Pisters, Fred Brounen en
Eelco Rensink (foto: RCE)

Däölkesberg is gegraven door amateur-archeoloog Hub Pisters in 1979. Dit
putje had een afmeting van circa 1 x 2 m en bevond zich in het westelijke
deel van de grot, tegen de kalksteenwand aan. Hoewel ongepubliceerd zijn
er wel enkele foto’s bewaard gebleven alsmede enkele vuurstenen artefacten
die tijdens het graven van het proefputje werden gevonden. Deze artefacten
zijn zonder meer prehistorisch te noemen.23 Het gros van het materiaal is
in het neolithicum te plaatsen, maar één afslag, die uit verstoorde context
kwam, wordt op basis van een ‘vage vermiculée-patina’ in het middenpaleolithicum gedateerd.24
Een volgend onderzoek werd uitgevoerd door de RCE in 2005 waarbij het
proefputje dat in 1979 was gegraven, (gedeeltelijk) opnieuw maar ook dieper
werd uitgegraven tot een diepte van 1.80 m. Tijdens het uitgraven werden
opnieuw een artefact gevonden van Valkenburgvuursteen alsmede enkele
natuurlijke stukken vuursteen. Het artefact is afkomstig van een diepte van
55-60 cm –mv (of vloeroppervlak grot), d.w.z. van een vergelijkbare diepte
als de artefacten uit 1979.
Het opnieuw uitgraven van het proefputje uit 1979 en de bestudering van
het bodemprofiel heeft geen zekerheid opgeleverd over de ontstaanswijze
van de grot en de precieze aard en ouderdom van de vulling en de betekenis
ervan voor de aanwezigheid van archeologische resten. Het onderzoek
bleek te kleinschalig te zijn geweest om bovengenoemde aspecten goed te
kunnen onderzoeken. De aanbeveling werd gedaan om een grootschaliger
onderzoek uit te voeren waarbij de genese en ouderdom van de bodemlagen
uitgangspunt dienen te zijn.
Doel van het onderzoek is, zoals opgesteld in het Programma van
Eisen, door middel van een combinatie van geologisch en archeologisch
onderzoek, het verkrijgen van inzicht in de ouderdom en de vulling van de
abri. De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot een geologische
waardestelling en (daarmee tevens) tot nader inzicht in de archeologische
23 Rensink et al 2006.
24 Rensink et al. 2006, 6.
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betekenis van de locatie. Dit laatste met het oog op mogelijk vervolgonderzoek en voordracht van de locatie voor wettelijke bescherming.25
4.3 Vraagstellingen
Het onderzoek van (natuurlijke) abri’s in Zuid-Limburg op basis van
archeologische vraagstellingen is niet eerder uitgevoerd. Afhankelijk van
de ouderdom van de te onderzoeken abri, levert het veldwerk mogelijk
aanwijzingen op van bewoning of gebruik in prehistorische tijd, mogelijk
reeds vanaf het midden-paleolithicum. Indien de opvulling van de abri
uit natuurlijke, prehistorische afzettingen bestaat, biedt het onderzoek
de mogelijkheid om archeologisch materiaal in situ en in stratigrafisch
verband te verzamelen. Dergelijke vondstsituaties geassocieerd met een
abri zijn in Nederland onbekend. Het belang van onderzoek ervan wordt
in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie aan de orde gesteld, ook
in het licht van het onderzoek van de vroegste bewoningsgeschiedenis van
Nederland.26
De vraagstellingen voor het onderzoek zijn als volgt:
Vraagstellingen van geologisch onderzoek:
1. wat is de opbouw en de vulling van de “abri” vanaf het huidige maaiveld
tot aan de vaste ondergrond? Op welke diepte bevindt zich deze
ondergrond?
2. wat zijn de kenmerken van eventueel aanwezige bodemlagen (omvang,
dikte, aard, samenstelling) en hoe dienen deze lagen te worden
geïnterpreteerd? Wat is de genese en ouderdom van de onderscheiden
lagen?
3. op welke plaatsen zijn bodemlagen verstoord ten gevolge van recente
ingravingen, dierlijke activiteit, etc.?
4. zijn er aanwijzingen dat het om een natuurlijke abri of om een door
mensen uitgeholde wand gaat en waaruit bestaan deze aanwijzingen?
5. zijn er horizontale en “grid-bed layered” grindlagen van de Geul in de
ondergrond aanwezig en zo ja van welke tijd stammen ze?
6. hoe verloopt de ondergrond vanaf de “abri” richting het huidige Geuldal?
7. hoe oud is de puinkegel die iets ten oosten van de “abri” tegen de steile
kalkwand aanligt en is haar oorsprong natuurlijk of menselijk?
8. hoe snel is de steile kalkwand (kalkklif/abri), indien natuurlijk, bedekt
geraakt door een puinkegel?
9. indien natuurlijk, hoe lang heeft er een steile wand gestaan (met
bovenaan vuursteenbanken) alvorens het geheel bedekt is geraakt door
een puinkegel?
10. hoe verhoudt zich de ouderdom hiervan tot de ouderdom van de vroegste
aanwezigheid van de mens in West-Europa?
Vraagstellingen van archeologisch onderzoek:
Algemeen
1. wat is de aard, datering, diepteligging, stratigrafische context en
ruimtelijke verspreiding van eventueel aanwezig archeologisch
materiaal?
25 Rensink 2009.
26 Deeben et al. 2005.
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Figuur 4.2
2. zijn er aanwijzingen dat er archeologische materiaal verplaatst is,
bijvoorbeeld ingespoeld van locaties buiten de abri, en waaruit bestaan
deze aanwijzingen?
3. zijn er onder de puinkegel eventueel geconserveerde haksporen
aanwezig in de kalkwand?
4. indien we te maken hebben met een natuurlijke abri en prehistorische
vindplaats: wat zijn aanbevelingen voor aanvullend waarderend
onderzoek?
Archeobotanisch en archeozoöologisch:
1. Zijn er archeobotanische en archeozoölogische resten aanwezig in de
monsters en zo ja, wat is de samenstelling ervan?
2. Hoe is de conservering van het materiaal in de afzonderlijke monsters?
3. In hoeverre laat de waardering een uitspraak toe over de ouderdom van
de onderscheiden lagen en de aard van de vegetatie en/of fauna ten tijde
van de afzetting van de betreffende lagen?
Lithische materiaal:
1. Wat zijn de typologische en technologische kenmerken van de
vuurstenen artefacten?
2. Wat is de datering van de vindplaatsen op basis van deze kenmerken?
3. Welke grondstoffen zijn gebruikt en welke relaties zijn er tussen
enerzijds typologie en technologie en anderzijds de aard van de
gebruikte grondstoffen?

Overzicht gegraven proefsleuven
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Figuur 4.3.
Het machinaal aanleggen van proefsleuven in de “abri”

4.4 Methodiek Proefsleuven
Om de vraagstellingen van onderzoek te kunnen beantwoorden, dienden
er volgens het PvE twee proefsleuven gegraven te worden. Een eerste zou
worden aangelegd in de “abri”, vanaf het in 1979 (en in 2005 opnieuw)
uitgegraven proefputje tot ‘buiten’ de abri waar sprake is van een puinkegel.
De sleuf is globaal noord-zuid georiënteerd en wordt tot aan de vaste
ondergrond (kalksteen) van de “abri” uitgegraven. Indien nodig kan
handmatig een uitbreiding ter hoogte van de kalksteenwand gegraven worden
om eventuele haksporen op te sporen.
De tweede sleuf dient ten oosten van en dus buiten de “abri” te worden
aangelegd en zal deels door de puinkegel moeten worden getrokken; de
puinkegel heeft immers de steile kalksteenwand beschermd tegen verdere
degradatie.
Essentieel voor het gehele onderzoek is een gedegen geologische beschrijving,
bemonstering en interpretatie van het profiel, opdat definitief inzicht wordt
verkregen in de genese, opeenvolging en ouderdom van de onderscheiden
lagen.27
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,3 ha. Hiervan is door middel
van vier proefsleuven 101 m2 onderzocht. In het PvE is uitgegaan van twee
sleuven. Sleuf 2 en 3 vormen tezamen één proefsleuf alsook sleuf 4. Sleuf 1 is
een uitbreiding haaks op sleuf 2 en3 in de richting van de wand van de grot.
De proefsleuven hadden over het algemeen een breedte van 1,5 meter en
een variërende lengte. Ze zijn over het algemeen haaks op de kalkwand
aangelegd om een beter inzicht te verkrijgen in de geologische opbouw in het
gebied. Voor het aanleggen van de proefsleuven is grotendeels met een minirupskraan gewerkt. De machine was uitgerust met een gladde 1,2 meter brede
bak, waarmee het vlak laagsgewijs verdiept is.
27 PvE Rensink 2009.
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Figuur 4.4
Handmatig afschaven/troffelen van
de lagen

Een eerste proefsleuf (sleuf 1) is machinaal uitgegraven vanuit de wand van
de grot richting het midden. Deze werd machinaal uitgegraven tot op het
niveau waarop in 1979 en in 2005 vuurstenen artefacten werden gevonden.
Ongeveer vanaf dat niveau is handmatig het niveau verder verdiept. De sleuf
heeft een lengte van 3,7 m en een breedte van 1 m. Haaks hierop is een
tweede smalle sleuf (sleuf 2) gegraven richting zuiden (buiten). Deze sleuf
heeft een lengte van 3,7 m en een diepte van ruim 2,5 m. Gezien de diepte
van de sleuf en daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s is besloten de
sleuf na documentatie gelijk dicht te storten. Wel is de put uitgebreid op
dezelfde hoogte als dat put 1 is aangelegd.
Sleuf 3 is in het verlengde van sleuf 2 aangelegd. Deze sleuf is echter vanuit
het zuiden naar de grot toe aangelegd waarbij ook de puinkegel voor de
ingang van de grot is doorsneden. De sleuf heeft een lengte van 31,7 m en
een breedte van 1,6 m. Een vierde sleuf (sleuf 4) is vanuit de voet van een
meer oostelijk gelegen puinkegel aangelegd in zuidelijke richting tot in de
onverstoorde kalkgrond. Deze laatste sleuf heeft een lengte van ongeveer 20,8
m en een gemiddelde breedte van 1,5 m.
Van elke proefsleuf is een lengteprofiel (over de gehele lengte van de sleuf)
gedocumenteerd. Uitzondering hierop vormt de uitbreiding van sleuf 2 waar
geen profiel van is gedocumenteerd.
De uitgegraven grond is in lagen van elkaar gescheiden en na de
werkzaamheden in dezelfde volgorde teruggestort. Vondsten zijn bij de aanleg
eveneens laagsgewijs verzameld in vakken van 5 meter lang indien deze niet
aan een spoor toegewezen konden worden. Bij het handmatig afschaven/
troffelen van het vlak in sleuf 1 en de uitbreiding van sleuf 2 zijn vondsten in
RD ingemeten met behulp van een Total station. Waar nodig is handmatig
bijgeschaafd om een leesbaar archeologisch vlak te bewerkstelligen. De putten
zijn aangelegd tot in de onverstoorde kalkondergrond indien mogelijk. Bij
sleuf 1, 2 en een deel van sleuf 3 is de onverstoorde kalkgrond niet bereikt.
Het profiel is in delen van 5 bij 1,5 m gefotografeerd. Vervolgens is het
profiel analoog ingetekend op schaal 1:50 en in RD ingemeten. Tenslotte zijn
grondmonsters genomen in sleuf 1 en van een doorlopend profiel in sleuf 3.
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5 Resultaten Archeologisch proefsleuvenonderzoek
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de inzichten en resultaten per proefsleuf
beschreven.
5.2 Sleuf 1
Inleiding
Sleuf 1 is als eerste aangelegd. Deze sleuf is vanaf de westelijke wand van de
grot naar het midden toe machinaal tot ongeveer 60 cm verdiept. De sleuf is
over de gehele lengte (3,7 m) handmatig verder verdiept tot ongeveer 110 cm
– Mv. Daarbij is de vaste kalkondergrond niet bereikt. Tijdens het verdiepen
zijn op meerdere niveaus vondsten aangetroffen.

Figuur 5.1
Overzicht van het plangebied met
proefsleuven en onderscheiden vindplaatsen

Profielopbouw
Sleuf 1 is tot ongeveer 110 cm – Mv verdiept. Daarbij is niet de vaste
kalkondergrond bereikt. De bodemopbouw (figuur 5.2), zover zichtbaar, is
als volgt: de onderste bereikte laag bestaat uit een geelbruine fijngelaagde
lemig/siltige afzetting met daarin kalkbrokjes en veel grindjes (sterk
afgerond Maas-grind) (laag 5030). Daarboven bevindt zich een grijsbruine
silte/fijnzandige laag met fijn en grof grind (laag 5020). Beide lagen worden
door een scherpe grens van elkaar gescheiden. Beide lagen zijn van buitenaf
de grot ingespoeld. Het geheel wordt afgedekt door een witte kalkpoederlaag
met daarin kalkbrokjes (laag 5010), afkomstig van het verweren van de losse
kalksteen in de grot, en een recente strooisellaag (laag 5000). Het geheel is
doorgraven met diergangen.
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Figuur 5.2
West-Oost Profiel sleuf 1: foto en
profieltekening

De sleuf is vanaf de westelijke wand van de grot gegraven. Bij het verdiepen
van de sleuf bleek de wand abrupt naar binnen te komen (zie figuur 6.2)
waarbij een soort van trede (ca. 25 cm breed) is ontstaan (figuur 5.3).
Grondsporen
Tijdens het handmatig verdiepen van het vlak zijn alleen grondsporen in
de vorm van dierlijke graafgangen aangetroffen. Daarbij is duidelijk te zien
dat het lichter gekleurde sediment van laag 5020 naar beneden is verplaatst
door de donkerdere laag 5030 heen.
Vondstmateriaal
Slechts enkele vondsten zijn afkomstig uit laag 5020. In totaal gaat het om
4 stuks vuursteen. Het betreft drie grote afslagen van Valkenburg-vuursteen,
waarvan twee met roestsporen (‘ploegsporen’). In de opvulling van een
diergang is een ‘gun flint’ gevonden, gemaakt van een honing-kleurige,
doorzichtige vuursteen die mogelijk van Franse herkomst is en dateert uit
de Nieuwe Tijd (de Franse tijd, ca. 1800 AD).
Het overgrote deel van het vondstmateriaal uit sleuf 1 is afkomstig uit laag
5030. Naast een stuk natuursteen, een botfragment afkomstig van een poot
van waarschijnlijk een konijn28 en een fragment van een wijngaardslak29
zijn er in deze laag meer dan 50 stuks (4046 g) vuursteen aangetroffen.
Naast natuurlijke stukken en ondetermineerbare fragmenten betreft het 29
artefacten. Op kleine schaal is sediment gezeefd waarbij nog ca 10 kleine
28 Determinatie prof. dr. T. van Kolfschoten, faculteit Archeologie Leiden.
29 Determinatie dhr. W. Kuijper, faculteit Archeologie Leiden.
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Figuur 5.3
“Trede” in de wand

afslagjes gevonden zijn. De vondsten bestaan uit ongeretoucheerde afslagen
(N = 28), waaronder drie ‘chips’ (kleiner dan 2 cm), en één vuursteenknol
met enkele afslagnegatieven. Er zijn geen geretoucheerde werktuigen
gevonden. De meeste afslagen zijn compleet en vrij groot, waarbij de lengte
en breedte ongeveer gelijk zijn.
Alle afslagen en de kern zijn gemaakt van Valkenburg-vuursteen. Vijf
afslagen zijn mogelijk afkomstig van één zelfde, grofkorrelige grondstofeenheid (tot nu toe heeft ‘refitten’ nog geen resultaat opgeleverd). De
meeste artefacten zijn van de minder grofkorrelige variant van Valkenburgvuursteen. Er zijn geen verbrande artefacten gevonden. Alle artefacten zijn
wit gepatineerd. Bijna alle stukken zijn niet afgerond, maar één kleine
‘chip’ vertoont duidelijke afronding van randen en ribben. Op geen van de
artefacten zijn ploegsporen aangetroffen. Wel komen donkerbruine vlekken
en stippen veelvuldig voor; waarschijnlijk gaat het om mangaanoxide. Op
één afslag zijn grote delen bedekt met calciet. Kleinere calciet-afzettingen
komen voor op meerdere afslagen. Drie afslagen vertonen natuurlijke
splijtvlakken.
Het vuursteen bestaat vooral uit afval van de bewerking van Valkenburgvuursteen. Er zijn geen daterende elementen aangetroffen.
Chronologische interpretatie
De fasering van sleuf 1 van oud naar recent kan als volgt samengevat
worden.
In eerste instantie is een ‘trede’ in de kalksteenwand aanwezig. De ‘trede’
kan natuurlijk zijn, maar zou ook uitgehakt kunnen zijn – er zijn geen
haksporen waargenomen, maar de kalksteen is verweerd.
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Vervolgens is hellingmateriaal (‘ingespoeld sediment’) van het plateau
bestaande uit lemig/siltig materiaal met afgerond Maas-grind en vuurstenen
afslagen afgezet (laag 5030). Een verkoolde knoest van een Prunus sp. uit de
top van laag 5030 is gedateerd op 190 ± 30 BP (GrA-47937), dat wil zeggen
in kalenderjaren omstreeks 1670 AD of tussen 1720 en 1810 AD.
Daarop is een tweede pakket hellingmateriaal afgezet, met eveneens van
het plateau afkomstige lemige sedimenten met grind (laag 5020). De
aanwezigheid van een ‘gun flint’ wijst erop dat de laag in de Nieuwe Tijd,
waarschijnlijk na 1800, afgezet is.
Daarna is een laag met kalk en kalkbrokjes ontstaan door verwering van
plafond en wanden van de abri. Tenslotte is een recente strooisellaag
gevormd.
Het gezamenlijk voorkomen van (zeer) kleine en grote vuursteenfragmenten duidt er op dat door hellingprocessen het gehele (bovenliggende)
sediment is verplaatst (mass-movement) waardoor er geen sortering van het
materiaal (size-sorting) heeft plaatsgevonden
5.3 Sleuf 2
Inleiding
Sleuf 2 is dwars op de eerste proefsleuf aangelegd. Aanvankelijk was
het de bedoeling om deze sleuf aan te leggen vanuit de grot tot ver
daarbuiten. Echter bij het uitgraven van de sleuf bleek dat de vaste
(kalksteen)ondergrond zich veel dieper bevond dan in eerste instantie was
verwacht. Op basis van het onderzoek uit 2005 werd de vaste ondergrond
verondersteld te liggen op 110-120 cm – Mv.30 Na circa 250 cm –Mv werd
de vaste kalksteen echter nog niet aangetroffen. Omwille van de veiligheid
is besloten de sleuf niet verder te verdiepen. Omdat het resultaat dusdanig
bleek te verschillen van het vooronderzoek is daarom besloten om op
aanzienlijke afstand van de kalksteenwand een sleuf (sleuf 3) aan te leggen
die aansluit op sleuf 2 waarbij met zekerheid de diepte van de kalkstenen
ondergrond vastgesteld kon worden (zie paragraaf 5.4).
Op basis van de vondsten die werden gedaan bij het verdiepen van het
vlak in sleuf 1 is, voordat sleuf 2 werd dichtgemaakt, aan de westkant nog
een kleine uitbreiding gemaakt van 1x1 m die handmatig met de troffel is
verdiept. Daarbij is het vlak aangelegd op de bovenkant van laag 5030 waar
ook in sleuf 1 de meeste vondsten vandaan kwamen.
Profielopbouw
Sleuf 2 is tot ongeveer 250 cm – Mv verdiept. Daarbij is de vaste
kalkondergrond niet bereikt. De bodemopbouw (figuur 6.2) bestaat uit een
afwisseling van schuingelegen lagen met grote en kleine kalksteenblokken (laag 5070 en 5040) en fijngelaagde, lemig/siltige afzettingen met veel
klein grind (laag 5080, 5050 en 5030). Het hele laagpakket duikt vanaf de
westkant richting het oostelijk deel en centrum van de ‘abri’.
De onderste laag bestaat uit een geelbruine lemig/siltige afzetting enigszins
fijnzandig met daarin kalksteenspikkels en bovenin enkele grote kalksteenbrokken (laag 5080). Daarboven bevindt zich een geelwitte laag van
grotendeels grote kalksteenbrokken in een matrix van fijne kalk (laag
5070). Deze laag wordt wederom afgedekt door een geelbruine lemig/siltige
30 Rensink et al 2006.
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Figuur 5.4
Profiel sleuf 2: foto en profieltekening
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afzetting enigszins fijnzandig met daarin
kalksteenspikkels en afgeronde grindjes
(laag 5050). Deze wordt op haar beurt weer
afgedekt door een geelwitte laag van grote
kalksteenbrokken in een matrix van fijne kalk
(laag 5040). De kalksteenblokken die in laag
5070 en 5040 zijn aangetroffen zijn hoekig
en variëren in grootte van meer dan 1 meter
doorsnede tot enkele centimeters.
Bovenin bevindt zich de laagopbouw die
aansluit bij het profiel van sleuf 1 en die
bestaat uit de opeenvolgende lagen 5030
(geelbruin silt met grind) tot/met 5000
(strooisellaag).
Grondsporen
Tijdens het handmatig verdiepen van het
vlak zijn geen grondsporen aangetroffen.
Het vlak is daarom ook niet ingetekend.
Ook in de profielen zijn geen grondsporen
waargenomen.
Vondstmateriaal
Tijdens het aanleggen van sleuf 2 zijn enkele
vondsten gedaan afkomstig uit laag 5020.
Het betreft hier een fragment geglazuurd
aardewerk (Keulse pot), een ijzeren spijker,
enkele vuurstenen afslagen, een stuk steen
en een scherf van handgevormd prehistorisch
aardewerk (nadere determinatie is niet
mogelijk). Eén van de afslagen is een grote
geretoucheerde afslag van Simpelveldvuursteen. Een andere afslag is afkomstig van
een vuursteenpijp van Valkenburg-vuursteen
en heeft rondom cortex.
In de uitbreiding van 1x1 meter zijn eveneens
vondsten gedaan. Dit materiaal is in
tegenstelling tot de aanlegvondsten in RD
ingemeten. Het betreft twee afslagen van
Valkenburg-vuursteen uit laag 5030.

Interpretatie
De opbouw bestaat uit gelaagde lemige afzettingen met Maas-grind en
af en toe vuurstenen afslagen afgewisseld met pakketten grote en kleine
brokken kalksteen. Er zijn tenminste twee pakketten met kalksteenbrokken te onderscheiden. De vorming van deze lagen kan samenhangen met
instortingen van plafond en wanden (fasen van ‘roof collapse’), maar het
kan ook gaan om afval van kalksteenontginning (waarbij grote hoeveelheden
onbruikbare kalksteenbrokken achterblijven). Bij de gelaagde lemige
afzettingen met Maas-grind gaat het om verspoeld hellingmateriaal dat van
de plateaurand afkomstig is.
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De bovenste laag met kalkbrokken (laag 5020) dateert ten hoogste uit de
Nieuwe Tijd (op basis van de Keulse pot en spijker).
5.4 Sleuf 3
Inleiding
Omdat in sleuf 2 de vaste kalkstenen ondergrond niet werd bereikt op het
verwachtte niveau van 110-120 cm –MV en ook niet op 250 cm –MV is
besloten om sleuf 3 op geruime afstand van de grotopening aan te leggen.
Daar werd op 40 cm -Mv wel de onverstoorde kalkstenen ondergrond (laag
6000) aangetroffen. Deze werd van de bouwvoor gescheiden door een
laag geelbruine lemig/siltige afzetting met daarin grote brokken kalksteen
(diameter tot 20 cm). De sleuf is aangelegd over een lengte van circa 33 m
met een sleufbreedte van 1,6 m. De maximale diepte van de sleuf bedroef
350 cm – Mv.
In het noordelijke deel sluit de proefsleuf aan op sleuf 2. De vaste kalksteen
is hier niet bereikt en zal op basis van de profielopbouw dieper dan 350
cm –Mv liggen. Ondanks de deels getrapte aanleg van de sleuf was verdere
verdieping van de sleuf niet meer op verantwoorde wijze mogelijk. Het
profiel van sleuf 3 bevat geologisch gezien de meeste informatie.
Profielopbouw en geologische interpretatie
De profielopbouw van sleuf 3 kenmerkt zich door een van zuid naar noord
steeds dieper liggend niveau waarop de vaste kalkstenen ondergrond
wordt aangetroffen. Opmerkelijk is het voorkomen van drie geulvormige
insnijdingen in de kalksteen.
De geologie voor de ingang van de grot bestaat uit vier laagpakketten (van
onder naar boven, zie ook profieltekening, figuur 6.5):
1. De basis van het profiel bestaat uit Schaelsberg kalksteen met verspreid
voorkomende, onregelmatige brokken vuursteen (laag 6000). Dit is de
vaste, in situ kalksteen die sub-horizontaal gelaagd is. Het oppervlak
van de kalksteen varieert sterk qua diepte onder het oppervlak. De
bovengrens is scherp tot erosief.
2. Boven de vaste kalksteen liggen pakketten scheef tot subhorizontaal
gelaagde lemige, siltige en grindige afzettingen (laag 5040 en hoger).
De dikte van de lagen varieert: onderin de opvullingen zijn de lagen dun
(maximaal enkele cm’s, afwisselingen van fijnere en grovere laagjes),
terwijl de lagen naar boven toe veel dikker worden. De ondergrens is
scherp tot erosief, waarbij in ieder geval drie geulvormige insnijdingen
in de kalksteen zijn aangetroffen. De oudste insnijding is het verst
buiten de huidige kalksteenwand ligt. De dikte van de opvullingen van
de insnijdingen varieert van circa 0,30 meter tot circa 1,30 meter. De
scheve gelaagdheid van het sediment en de geulvormige structuren
wijzen op afzetting door stromend water. De geulinsnijdingen snijden
elkaar ook min of meer af. In de diepste geul, die zich het dichtst bij de
wand bevindt, is vlak boven de vaste kalksteen een niveau aangetroffen
met houtskool (zie hieronder: spoor 1)
3. De geulopvullingen gaan naar boven toe over in een laagpakket (laag
5090 t/m 5030) bestaande uit lagen met grote en kleine kalksteenblokken afgewisseld met fijngelaagde, lemig/siltige afzettingen met veel
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Figuur 5.7
Kalksteenblok met sporen van verbranding.

klein grind. De helling loopt richting de huidige grot. De kalksteenblokken zijn hoekig en variëren in grootte van meer dan 1 meter doorsnede
tot enkele centimeters. De sedimentmatrix bestaat veelal uit een residu
van geërodeerde en verweerde kalksteen en in mindere mate uit löss
of colluvium. Het gehele pakket komt nogal rommelig over. Het totale
pakket heeft een dikte van meer dan drie meter in de huidige opening
van de grot.
4. De bovenste laag bestaat uit grof, kalkrijk materiaal met verweerde kalk
(laag 5010/5020) met aan de top een dunne strooisellaag (laag 5000),
deze heeft een scherpe ondergrens. Het pakket bevat veel graafgangen
(deels in onderliggende laagpakket) en heeft een dikte van circa 40 cm).
Verder van de grot vandaan bestaat de bovenste laag uit een bouwvoor.
Grondsporen
Bij de aanleg van sleuf 3 is nabij de ingang van de abri een groot blok
kalksteen aangetroffen met sporen van verbranding (oranje verkleuring).
Het kalksteen lag in laag 5040 of 5060.

Figuur 5.8
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Tijdens het machinaal verdiepen van het vlak is een laag met een houtskoolconcentratie (spoor 1) aangesneden. Deze is in het profiel gedocumenteerd
aangezien de concentratie niet op de ongestoorde ondergrond werd
aangetroffen (het beoogde vlak). Spoor 1 kenmerkt zich als een laag van lemig
fijn zand met daarin houtskoolfragmenten, verbrande kalk en vuursteen
en grindjes (over een lengte van circa 2,7 m). Daarbinnen is wel duidelijk
een concentratie (over 45 cm) aan te duiden waar de meeste houtskool
is aangetroffen. Vanuit deze concentratie loopt nog een smal bandje van
houtskool in beide richtingen van het profiel. De duidelijke concentratie
houtskool met grote, niet-afgeronde houtskoolfragmenten wijst op een klein
vuurtje ter plekke, dat in geringe mate verspoeld is. Het houtskool bestaat
in hoofdzaak uit Juniperus communis (jeneverbes) aangevuld met Prunus sp.
Een takje van de jeneverbes is gedateerd op 445 ± 30 BP (GrA-47938), dat wil
zeggen omstreeks 1440 AD in kalenderjaren.
Vondstmateriaal
Tijdens het aanleggen van sleuf 3 zijn in de onderste laagpakketten drie
vuurstenen artefacten aangetroffen waaronder één als stortvondst is
geadministreerd. De afslagen worden hieronder individueel beschreven.
1. Grote, witgepatineerde afslag (l = 88 mm; b = 70 mm; d = 19 mm;
gewicht = 93 g) van Valkenburg-vuursteen met veel cortex (> 50%). Het
slagvlak bestaat uit één afslagnegatief. Op de dorsale zijde is het slagvlak
geprepareerd. Bij de slagbult is een lip voelbaar. De afslag eindigt in een
‘hinge’.
2. Onbepaald fragment van blauwwit gepatineerd Simpelveld-vuursteen, na
bewerking langs natuurlijke breuklijnen (vorstscheuren) gebroken. Het
zou een fragment van een kern kunnen zijn.
3. Grote, witgepatineerde afslag (l = 71; b = 111 mm; d = 20 mm; gewicht =
94 g) van Valkenburg-vuursteen zonder cortex. Het slagvlak bestaat uit
twee facetten en is geprepareerd op de dorsale rand.
De afslagen vertonen geen duidelijke sporen van afronding. Er zijn
geen ploegsporen aangetroffen. Daarnaast zijn nog twee kleine afslagen
aangetroffen in het zeefresidue van grondmonsters uit laag 5050 en 5080,
beide bestaande uit gelaagd lemig sediment met afgerond Maas-grind. Bij
het verdiepen van het profiel tot op de onderliggende kalksteen zijn onderin
de sleuf met de troffel eveneens nog negen vuursteenfragmenten van de
lokaal in de kalksteen aanwezige grijze vuursteen aangetroffen. Het gaat
waarschijnlijk om verse afsplinteringen en niet om prehistorische artefacten.
Interpretatie
De fasering van sleuf 3 kan als volgt samengevat worden. In eerste instantie
vond een insnijding in de kalksteen plaats. In het zuidelijke deel van de sleuf
is de insnijding verticaal. Daar is de kalksteen waarschijnlijk uitgegraven. De
insnijding richting de grot loopt eerst schuin en vervolgens subhorizontaal
in ‘treden’. Hoe deze insnijding precies ontstaan is, is op grond van de vorm
moeilijk te zeggen.
De insnijding in de kalk wordt vervolgens in drie fasen opgevuld met door
water afgezet sediment. De oudste opvulling bestaat uit een ongesorteerd
pakket sediment dat geïnterpreteerd kan worden als hellingmateriaal
dat in waterverzadigde toestand ingespoeld is (vergelijkbaar met een
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modderstroom). De latere opvullingen bestaan uit door water afgezette lagen
met grindjes, zand en leem (bijvoorbeeld door afwatering van regen- en
smeltwater vanaf het plateau). Uit de jongste van deze opvullingen komen
de drie vuurstenen artefacten. In de jongste opvulling bevinden zich ook
de resten van een vuurtje (spoor 1) dat gedateerd is rond 1440 AD. Deze
geulopvullingen worden vervolgens afgedekt door een afwisseling van kalksteenblokken en hellingmateriaal bestaande uit het lemige sediment met
grind van het plateau, zoals ook beschreven is voor sleuf 2.
5.5 Sleuf 4
Inleiding
Als laatste is tijdens het onderzoek sleuf 4 aangelegd. Deze sleuf is vanaf het
oostelijk gedeelte van de kalksteenwand vanaf de voet van de daar aanwezige
puinkegel tot aan de rand van het plangebied aangelegd. De sleuf heeft een
lengte van 20,8 m, is gemiddeld 1,5 m breed en de vaste kalkondergrond werd
in het noordelijke gedeelte van de sleuf bereikt op maximaal 200 cm –Mv en
in het zuiden op 65 cm – MV. Tijdens de vlakaanleg zijn meerdere vondsten
gedaan.
Profielopbouw
Sleuf 4 is in zijn geheel tot de vaste kalkondergrond aangelegd. De
bodemopbouw verschilt sterk van de opbouw van sleuf 3: in sleuf 4 zijn geen
sedimenten aangetroffen die aan een geul danwel stromend water gerelateerd
kunnen worden en de vaste kalk zit dichter onder het oppervlak. De lagen
boven de vaste kalk bestaan afwisselend overwegend uit leem of kalk al dan
niet met insluitsels zoals grindjes of kalkbrokken. Nabij de kalkhelling is het
dikste pakket aanwezig, de losse sedimenten liggen direct/erosief op de vaste
kalk.
Gezien de ligging van de sleuf aan de voet van een puinhelling worden de
aangetroffen lagen geïnterpreteerd als hellingafzettingen, waarbij sedimenten
van het Maasterras van boven de kalksteenwand naar beneden zijn gekomen
en de insnijdingen hebben opgevuld en de vaste kalksteen hebben afgedekt.
Mogelijk is de puinkegel in het verleden groter geweest; momenteel resteert
slechts het recente deel van een puinwaaier. De puinwaaier is dus deels
genivelleerd tot op het huidige maaiveldniveau.
Grondsporen
Duidelijk is te zien (figuur 6.8) dat tweemaal in de onverstoorde kalkgrond is
ingesneden. Opvallend is dat juist deze twee insnijdingen ook vondstmateriaal
bevatten. De subrecente insnijdingen lopen diagonaal van zuidoost naar
noordwest door de sleuf en reiken net tot in de vaste kalkgrond. Vermoedelijk
zijn deze insnijdingen ontstaan als gevolg van het afgraven van de kalksteen.
Tijdens het machinaal verdiepen van het vlak zijn behalve de twee
insnijdingen geen andere grondsporen aangetroffen. Het vlak is daarom ook
niet ingetekend, de insnijdingen zijn op de profieltekening gedocumenteerd.
Vondstmateriaal
Tijdens de vlakaanleg zijn meerdere vondsten gedaan. De vondsten
concentreren zich vooral ter hoogte van de twee insnijdingen. Het betreft hier
voornamelijk handgevormd prehistorisch aardewerk, maar ook vuursteen en
glas.
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Figuur 5.10
Diagonale insnijdingen aan
weerszijden in het profiel waar te
nemen (foto D. De Loecker)

Bij het glazen fragment gaat het om een 3- ribbige La Tène armband, daterend
in de late ijzertijd.
Er zijn vijf vuurstenen artefacten verzameld bij de aanleg van de put. Het
gaat om een klingkern die is hergebruikt als klopsteen, gemaakt van de
fijnkorreliger variant van Valkenburg-vuursteen. De vorm en afmetingen
van de klingkern/klopsteen (l = 66 mm; b = 71 mm; gewicht = 338 g) zijn
vergelijkbaar met de kernen van Valkenburg-vuursteen uit de LBK-vindplaats
Beek-Molensteeg (van Gijn 1989, tabel 10). Daarnaast is één lichtgepatineerde afslag gevonden die van Simpelveld-vuursteen gemaakt is; twee andere
afslagen zijn mogelijk ook van Simpelveld-vuursteen. Tot slot is nog een
proximaal deel van een klingetje van onbepaalde vuursteen aangetroffen.
Het aardewerk uit sleuf 4 is voornamelijk afkomstig uit twee in stratigrafie
opvolgende lagen: laag 6040 en laag 6060 (zie ook figuur 5.8). Hoewel
stratigrafisch van elkaar gescheiden kunnen de vondsten toch als één
complex beschouwd te worden. Verondersteld wordt dat beide lagen ontstaan
zijn als gevolg van erosieprocessen aan de top van de helling. De vondsten
zijn derhalve geen afspiegeling van de plek waar ze terecht zijn gekomen
maar waar ze oorspronkelijk vandaan zijn gekomen: het plateau boven de
kalksteenwand.
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Tabel 5.1
Verhouding versierd-onversierd
aardewerk in sleuf 4.

vondstnr

70

74

75

Sleuf

4

4

4

4

vak

3

1

1

1

spoor

6040 6040

Versierd

3

Onversierd

2

Magering met Cerithiumklei

2

43

76

6060
11

2

1

18
9

Het complex bestaat uit 40 aardewerkfragmenten variërend in grootte van
klein (<1 cm) tot middelgroot (≤6 cm). Het aardewerk is handgevormd
en overwegend reducerend gebakken. Dit heeft geresulteerd in een
voornamelijk rood/bruine tint van het aardewerk. Indien men het complex
in eerste oogopslag bekijkt valt het grote aandeel versierde scherven op. De
magering is overwegend organisch en af en toe aangevuld met chamotte
(potgruis) of kleine grindjes. Opvallend is het gebruik van schelpmateriaal
als magering. De gebruikte klei is zogenaamde Cerithium-klei,31 een in het
Midden-Oligoceen (Tertiair) afgezette klei met schelpdeeltjes die dagzoomt
in de nabijheid van de Däölkesberg. Met zekerheid zijn 11 scherven van
Cerithium-klei gemaakt of daarmee gemagerd (men kan immers ook löss
met klei verrijkt hebben voor het vervaardigen van het aardewerk). Het
aardewerk is weinig diagnostisch, maar dateert waarschijnlijk uit de ijzertijd.
Eén scherf lijkt echter uit het vroeg-neolithicum (Lineaire Bandkeramiek)
te dateren en sluit daarmee aan qua datering op de klingkern/klopsteen die
eveneens in sleuf 4 is gevonden.32
Interpretatie
De opbouw van de lagen in sleuf 4 wijst op de volgende fasering. In
eerste instantie vindt insnijding plaats door het uitgraven van kalksteen.
Na verloop van tijd is het geheel afgedekt met een puinhelling. Het is
onduidelijk hoe recent of oud de puinhelling is. Met het van de plateaurand
afkomstige sediment is ook het archeologische vondstmateriaal verplaatst.
De vondsten dateren zowel uit het vroeg-neolithicum als de ijzertijd.
Tenslotte is een deel van de puinhelling in een recent verleden verwijderd.
5.6 Conclusie
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn vier sleuven aangelegd die meer
inzicht moesten geven in het ontstaan van de kalkwand op de Däölkesberg
en de daarin aanwezige uitholling/grot. Daarbij is gekozen voor drie sleuven
om zowel de ingang van de grot als het terrein voor de grot te onderzoeken.
Daarbij is een veel omvangrijkere en complexere opeenvolging van lagen
aangetroffen dan op grond van het vooronderzoek uit 2005 verwacht werd.
De vierde sleuf werd aangelegd aan de voet van een puinwaaier ten oosten
van de grot en heeft onverwacht prehistorisch vondstmateriaal opgeleverd.

31 Vriendelijke mededeling Fred Brounen (RCE). In eerste instantie werd tijdens een eerste analyse in het veld gedacht aan vermalen bot als magering.
32 Aardewerkdeterminatie dr. Piet van de Velde (FdA, Leiden).
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Figuur 5.11
Tekeningen van artefacten
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6 Specialistisch onderzoek
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de specialistische onderzoeken beschreven. Het
gaat enerzijds om het vuursteentechnologisch en anderzijds om botanisch
en archeozoölogisch onderzoek.
6.2 Vuursteentechnologische beschrijving
– A. Verpoorte (Faculteit Archeologie, Leiden)
Het vondstmateriaal uit sleuf 1 is beschreven op technologische kenmerken
(codelijst als bijlage toegevoegd). Alle afslagen zijn gemaakt op Valkenburgvuursteen.
Bijna de helft van de afslagen heeft geen restanten van cortex op de dorsale
zijde (N = 13), terwijl slechts op zes afslagen meer dan 50% van de dorsale
zijde bestaat uit cortex (tabel 6.4). Eén van deze cortex-afslagen bestaat
geheel uit cortex en is mogelijk het uiteinde van een platte vuursteenknol
met ovale doorsnede. Het dorsale patroon is meestal ‘simple’ (N = 10)
of ‘plain’ (N = 6), samen meer dan 50%. In vijf gevallen bestaat het
voornamelijk uit cortex of natuurlijk breukvlak. Twee afslagen vertonen een
combinatie van negatieven uit dezelfde richting (‘simple’) en van een aan
de zijkant gelegen slagvlak (‘side’). Bij zeven afslagen is het niet ‘leesbaar’.
De slagvlakken bestaan vooral uit één (‘plain’; N = 5) of twee (‘dihedral’; N
= 6) afslagnegatieven, maar ook slagvlakken met cortex of een natuurlijk
breukvlak komen regelmatig voor (N = 4). Eén slagvlak bestaat uit meerdere
negatieven (‘polyhedral’). In elf gevallen is het slagvlak ofwel afwezig (N =
8) of onbepaald (N = 5). Bij 10 afslagen is dorsale preparatie door middel
van kleine afslagjes aanwezig. Met één uitzondering zijn er op alle afslagen
aanwijzingen voor bewerking door middel van een harde hamer aanwezig
(geprononceerde slagbult, groot slaglitteken). Drie afslagen eindigen in een
‘hinge’. Een grote, dikke afslag vertoont een serie van circa 5 step- en hingenegatieven op de dorsale zijde. Een kleine afslag vertoont een grote ‘flaking
angle’ (~ 130 graden) en wordt geïnterpreteerd als een preparatieafslag om
de overhang van een kernrand te corrigeren.
De technologische kenmerken laten geen nauwkeurige datering toe, maar
de samenstelling van het vondstcomplex past in het beeld van een vuursteenbewerkingsplaats. Er is hoofdzakelijk Valkenburg-vuursteen bewerkt.
Net als in neolithische ‘workshops’ in de omgeving komt incidenteel
Simpelveld-vuursteen voor. De meest waarschijnlijke interpretatie is dat het
een vondstcomplex een deel van een neolithisch ‘atelier’ betreft.
6.3 Analyse van grondmonsters
– W.J. Kuijper (Faculteit Archeologie, Leiden)
In totaal zijn zes grondmonsters uit sleuf 3 op het archeobotanisch
laboratorium van de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden,
uitgezeefd. Het uitspoelen gebeurde onder kraanwater. De kleinste
maaswijdte bedroeg 0,5 mm. De resultaten worden hieronder weergeven
per vondstnummer en per spoor (tabel).
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vondstnr.

80

81

88

92

94

95

sleuf

3

3

3

3

3

3

vlak

-

-

4

1

94

94

spoor

5090

5100

5030

1

5050

5080

materiaal

zand

zand

zand

zand

zand

zand

kleur

geel-grijs

geel

geel

grijs

geel

geel

volume in liters

2

2

1,5

2

0,75

0,5

steen

enkele

enkele

enkele

enkele

enkele

-

grind/steentjes

enkele

enkele

veel

veel

veel

iets

zand

iets

iets

veel

veel

veel

weinig

houtskool

spoor

iets

spoor

veel

-

iets

Tabel 6.1
Analyse van 6 grondmonsters op
planten- en dierenresten

Juniperus communis:
(verkoold)

-

-

-

2, enk.frag.

-

-

zaad

bes

-

-

-

tientallen

-

-

naald fragment

-

-

-

vele tientallen

-

-

mos takje (verkoold)

-

-

-

enkele

-

-

schelp(fragmentjes)*

iets

vele tientallen iets

enkele

enkele

bot (klein)

enkele

enkele

enkele

enkele

tientallen enkele

kies/tand

-

4

-

1

3

wormkorrels

-

tientallen

enkele

-

-

4
-

insect - recent

-

enkele

-

-

-

-

Het meest opvallende aan de inhoud van de grondmonsters is het grote
aantal verkoolde besjes en zaden van de jeneverbesstruik (Juniperus
communis) afkomstig uit spoor 1, dat geïnterpreteerd is als een laatmiddeleeuws vuurtje. Verder zijn in laag 5100 veel schelpfragmenten
aangetroffen. Het gaat om de volgende landslakken: Pupilla, Vallonia,
Pomatias, Vertigo p., Punctum, Helicella, Discus, Cochlicopa, Cepaea,
Carychium t., en Trichia. Door het algemene voorkomen is geen nadere
ouderdom aan te geven op basis van deze soorten.
6.4 Archeozoologisch onderzoek
– Thijs van Kolfschoten (Faculteit Archeologie, Leiden)
Zeven kiezen van kleine zoogdieren konden gedetermineerd worden. De
kiezen zijn goed geconserveerd en vertonen geen sporen van redepositie
of transport over grote afstand. Alle kiezen zijn afkomstig van woelmuizen
van het genus Microtus. Twee kiezen zijn specifieker toe te wijzen aan de
veldmuis Microtus arvalis of de aardmuis Microtus agrestis. Beide soorten
zijn algemeen voorkomend. Ze komen voor sinds het midden-pleistoceen
en domineren zowel fossiele als recente woelmuisfauna’s. Ze zijn beide
indicatief voor een open habitat.
Vondstnr. Laag/spoor

Determinatie

Tabel 6.2

81

Laag 5100

2 kiezen van Microtus sp.

92

Spoor 1

1 kies van Microtus sp.

Determinatie van kiezen van kleine
zoogdieren

94

Laag 5050

2 kiezen van Microtus arvalis/agrestis
2 kiezen van Microtus sp.
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6.5 Houtskool
– Pauline van Rijn (BIAX)
Het houtskool uit de concentratie van spoor 1, sleuf 3 en enkele losse
stukken uit de erboven liggende laag van de mogelijke abri van de
vindplaats Valkenburg is door BIAX onderzocht. Het totale aantal bekeken
fragmenten is 49.
Het grootste deel bestaat uit jeneverbes (Juniperus communis, 30 stuks). De
monsters bevatten daarnaast een breed spectrum waaronder een aantal
die over het algemeen niet zo vaak voorkomen. De gevonden soorten zijn:
bremachtigen (Leguminosae), berk (Betula) verschillende kers-(Prunus-)
achtigen, appelachtigen (Pomoidea), den (Pinus), es (Fraxinus excelsior) en de
eerder genoemde jeneverbes. Mogelijk zijn ook eik (Quercus), kamperfoelie
(Lonicera) en duindoorn (Hippophae rhamnoides) aanwezig.
De meeste soorten hebben voorkeur voor kalkhoudende, kalkrijke of schrale
gronden zoals de jeneverbes, kamperfoelie, duindoorn en bremachtigen.
Es en eik zijn loofbomen, waarvan de es veel voorkomt in de loofbossen op
kalkgronden.
6.6 Conclusie
Uit het archeobotanisch en archeozoologisch onderzoek is naar voren
gekomen dat verkoold plantaardig materiaal, bot en schelp goed bewaard
zijn gebleven. De determinatie van het plantaardig materiaal wijst in de
eerste plaats op de lokale omstandigheden: de voedselarme, kalkrijke
gronden van de Däölkesberg. Ook het voorkomen van Microtus arvalis/
agrestis, wijzend op een open habitat, past in dit beeld. De soortensamenstelling is niet specifiek toe te wijzen aan een periode, maar de samenstelling
van het plantaardig materiaal met eik, es, diverse vruchten en jeneverbes
past goed in het laat-holoceen.
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7 Interpretatie van de Däölkesberg
7.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen behandeld zoals deze
geformuleerd zijn in het Programma van Eisen (zie paragraaf 4.3). Er is voor
gekozen om in dit hoofdstuk alleen die vragen op te nemen die op basis van
de behaalde resultaten van het proefsleuvenonderzoek te beantwoorden zijn.
Vraag 1. Wat is de opbouw en de vulling van de “abri” vanaf het huidige
maaiveld tot aan de vaste ondergrond? Op welke diepte bevindt zich deze
ondergrond?
De vaste ondergrond, te weten de (Maastrichter) kalksteen, is aangetroffen
in sleuf 4 en in een deel van sleuf 3. In sleuf 4 bevindt de kalksteen zich op
een diepte van 200 cm –Mv in het noordelijke deel en 65 cm –Mv in het
zuidelijke deel van de sleuf. In sleuf 3 is de kalksteen aangetroffen op een
diepte van 40 cm –Mv in het meest zuidelijke deel, terwijl in het noordelijke
deel op 350 cm –Mv nog niet de vaste kalksteen bereikt werd.
Vraag 2. Wat zijn de kenmerken van eventueel aanwezige bodemlagen
(omvang, dikte, aard, samenstelling) en hoe dienen deze lagen te worden
geïnterpreteerd? Wat is de genese en ouderdom van de onderscheiden
lagen?
Het meest complete overzicht is aangetroffen in sleuf 3. Op de kalksteenondergrond liggen lagen met veel afgerond grind, dat door water afgezet is.
Hierop bevindt een afwisseling van pakketten met grote hoekige brokken
kalksteen en pakketten met lemig sediment met Maas-grind. Deze lagen
worden geïnterpreteerd als een afwisseling van ‘wall and roof collapse’
(mogelijk in relatie tot kalksteenontginning) en ingespoeld hellingmateriaal (door ondiepe oppervlakkige afstroming en hellingprocessen). De
datering van houtskool uit spoor 1 in één van de onderste lagen komt uit
op omstreeks 1440 AD. Vermoedelijk is het hele laagpakket afgezet in de
periode van circa 1400 tot ca 1800 AD.
Vraag 3. Op welke plaatsen zijn bodemlagen verstoord ten gevolge van
recente ingravingen, dierlijke activiteit, etc?
In sleuf 1 en 2 zijn voornamelijk in de bovenste lagen (0-40 cm) nog
diergangen (konijnen) aangetroffen.
Vraag 4. Zijn er aanwijzingen dat het om een natuurlijke abri of om
een door mensen uitgeholde wand gaat en waaruit bestaan deze
aanwijzingen?
De abri lijkt een antropogene oorsprong te hebben. Vermoedelijk is het
gerelateerd aan kalksteenwinning in de late middeleeuwen.
• De kalksteenwand is onderdeel van de insnijding van de Geul in de
kalksteen toen het Geuldal werd gevormd.
• De kalksteenwand vormt een deel van een groter complex van kalksteenontginning waarvan de sporen in het terras voor de ‘abri’ bewaard
zijn gebleven. In sleuf 3 en 4 zijn scherpe insnijdingen in de kalksteen
aangetroffen die geïnterpreteerd kunnen worden als het gevolg van
kalksteenwinning. Het is niet duidelijk of het hier om kalksteen als
grondstof voor kalkovens gaat of dat het gebruikt of gedolven is voor een
ander doel.
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•

De oude groeve is opgevuld door twee processen: inspoeling van
sedimenten, met name van de bovenliggende plateaurand, en instorting
van groeve-wanden en –plafonds door voortdurende verwering
Ook natuurlijke processen hebben een rol gespeeld in de vorming van de nu
zichtbare ‘abri’:
• Insnijding van de Geul in de kalksteen en erosie van de kalkwand door
lokale afwatering van het plateau.
• Ter plekke is goed te zien dat er een kegelvormige doline aanwezig is.
Het is daarom aannemelijk dat ook natuurlijke holten in de kalksteen
bestaan hebben. Via dolines kan sediment van het plateau in zo’n holte
of een groeve terechtkomen.
• Er zitten van nature diverse grote en kleine breuken in de kalksteen.
Selectieve erosie van zachter kalkgesteente (met daarboven een harde
vuursteenbank) en aan de onderkant van de abri weer wat harder
kalkgesteente hebben bijgedragen aan de huidige vorm van de kalkwand.
• Delen van de kalksteenwand zijn door puinwaaiers afgedekt.
Vraag 5. Zijn er horizontale en “grid-bed layered” grindlagen van de Geul in
de ondergrond aanwezig en zo ja van welke tijd stammen ze?
Er zijn horizontaal en scheef gelaagde grindlagen aangetroffen, maar de
geringe dikte van deze lagen wijzen op een lokaal afwateringssysteem
en niet op een groter stelsel zoals de Geul. Vermoedelijk dateren deze
afzettingen uit de late middeleeuwen.
Vraag 6. Hoe verloopt de ondergrond vanaf de “abri” richting het huidige
Geuldal?
De vaste kalksteen loopt in sleuf 3 en 4 op in zuidelijke richting.
Vraag 7. Hoe oud is de puinkegel die iets ten oosten van de “abri” tegen de
steile kalkwand aanligt en is haar oorsprong natuurlijk of menselijk?
Aan de voet van de puinkegel zijn prehistorische vondsten gedaan (in
ieder geval LBK en IJzertijd). Het is zeer waarschijnlijk dat deze vondsten
gerelateerd zijn aan de sedimentatie van de puinwaaier. De vorming van
de puinwaaier is waarschijnlijk te dateren na de ijzertijd. Veel sedimentatie
van puinwaaiers in het Geuldal is gerelateerd aan de ontbossingen uit de
Romeinse tijd en de late Middeleeuwen (De Moor 2007).
Vraag 8. Hoe snel is de steile kalkwand (kalkklif/abri), indien natuurlijk,
bedekt geraakt door een puinkegel?
De afdekking door een puinkegel kan in heel korte tijd gebeurd zijn. Op het
moment dat de kalkwand daadwerkelijk aanwezig is en er erosie vanaf het
plateau plaatsvindt, kan de wand bedekt zijn geraakt met löss en hellingmateriaal. Een goede datering hebben we hier niet voor.
Betreffende de archeologie gaat het om de volgende vragen.
Vraag 1. Wat is de aard, datering, diepteligging, stratigrafische context
en ruimtelijke verspreiding van eventueel aanwezig archeologisch
materiaal?
Het gaat voor de opvulling van de ‘abri’ (sleuf 1 t/m 3) hoofdzakelijk om
vuurstenen afslagen die zijn aangetroffen in gelaagde lemige afzettingen
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met Maas-grind tot een diepte van ca 300 cm –Mv. De meest waarschijnlijke
datering van het materiaal is midden-/laat-neolithicum. In de naastgelegen
puinwaaier (sleuf 4) is een vuurstenen kern/klopsteen uit het vroegneolithicum en aardewerk en een fragment van een glazen armband uit de
ijzertijd aangetroffen.
Vraag 2. Zijn er aanwijzingen dat er archeologisch materiaal verplaatst is,
bijvoorbeeld ingespoeld van locaties buiten de abri, en waaruit bestaan
deze aanwijzingen?
Er zijn aanwijzingen voor verplaatsing van het materiaal, namelijk sediment
afkomstig van de plateaurand boven de abri. De aanwijzingen bestaan uit:
het voorkomen van Maas-grind identiek aan het terras op de plateaurand
boven de abri, de fijne gelaagdheid van de lemige afzettingen waarin het
Maas-grind en de artefacten zijn opgenomen en de helling van de lagen
richting de abri.
Vraag 3. Zijn er onder de puinkegel eventueel geconserveerde haksporen
aanwezig in de kalkwand?
De kalkwand is slechts op een klein oppervlak in sleuf 1 blootgelegd. Er zijn
geen haksporen waargenomen. Het was niet mogelijk om de puinkegel te
verwijderen om de kalkwand te bestuderen.
7.2 Interpretatie van alle beschikbare gegevens
De kalksteenwand van de Däölkesberg is in eerste instantie ontstaan door de
insnijding van de Geul in het kalksteenplateau. Nadat de Maas zich verder
heeft ingesneden en in westelijke richting heeft verplaatst, is de insnijding
van de Geul en de vorming van het huidige Geuldal begonnen. Aangezien
het Maasterras (het terrasniveau van Sibbe) dat zich ter plaatse boven
op het plateau bevindt een geschatte Vroeg-Pleistocene ouderdom heeft
(Eburonien, cf. Felder & Bosch, 1989; over de datering van deze terrassen
bestaat echter nog veel onduidelijkheid), moet de insnijding van de Geul
daarna begonnen zijn, naar schatting ongeveer 1 miljoen jaar geleden.
Het lijkt waarschijnlijk dat ter plekke van de abri van de Däölkesberg kalksteenwinning heeft plaatsgevonden. Dat verklaart zowel de grote variatie
in diepte t.o.v. maaiveld van het oppervlak van de vaste kalksteen als de
sporen in sleuf 4, het zuidelijke deel van sleuf 3 en de mogelijke ‘trede’
in sleuf 1. Het onderzoek bij de abri heeft geen aanwijzingen opgeleverd
voor een natuurlijke oorsprong. Het is dan ook geen abri maar een grot of
groeve. Gezien de datering van 445 ± 30 BP voor spoor 1 moet de winning
van kalksteen vóór circa 1400 AD begonnen zijn. Deze winning moet dan
gesitueerd worden in de laat-middeleeuwse ontginningen (mogelijk een
zogenaamde boerengroeve33) voor bouwmateriaal zoals mortel, pleister,
het branden van kalk e.d. De afwezigheid van duidelijke zaag-, kap- of
haksporen kan verklaard worden door de snelle verwering van de zachte
kalksteen van de Däölkesberg. Mogelijk bestaat er een relatie tussen de kalksteenwinning en de aanwezigheid van enkele kalksteenovens onderaan de
helling nabij de spoorlijn. Voor de hand ligt de relatie met de 20e eeuwse
open kalksteengroeve ten westen van de abri.34 Een andere mogelijkheid
33 Van Wijk & Orbons 2009, 87.
34 Van Wijk & Orbons 2009, catalogusnummer 119
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is dat wat nu aangetroffen is deel uitmaakt van de ingangspartij van een
groeve. Een groot deel van de groeve zou dus nog niet ontsloten zijn.35
Nadat de groeve in onbruik raakte is aanvankelijk een deel opgevuld met
geulafzettingen, waarschijnlijk door afwatering van het plateau door een
lokaal beekje. De groeve is in die fase ook voor andere activiteiten gebruikt
waarvan de resten van een houtvuurtje getuigen. We kunnen denken aan
kort gebruik om te schuilen of als opslag van veldvruchten o.i.d. Daarna
zijn wanden en plafonds ingestort of is ontginningsafval in de vorm van
onbruikbare blokken kalksteen in de groeve achtergelaten. Deze fasen
zijn afgewisseld met inspoeling van materiaal van de plateaurand door
oppervlakkige afspoeling en hellingprocessen. Tenslotte is een deel van de
kalksteenwand door een puinwaaier afgedekt. De vorm en aangezicht van de
kalksteenwand, zoals die heden ten dage hoog boven het Geuldal zichtbaar
is, is dus waarschijnlijk niet veel ouder dan 200 jaar.
De jonge datering van de opvullingen geeft eveneens aan dat de
aangetroffen vondsten die op basis van hun typologie overwegend in
het neolithicum en ijzertijd zijn geplaatst, niet in primaire context zijn
gevonden. De vraag rijst dan waar deze vondsten vandaan komen. Het
antwoord lijkt voor de vondsten uit sleuf 4 redelijk gemakkelijk te zijn.
De aangetroffen lagen worden gekarakteriseerd als puinwaaiersedimenten. Dat betekent dat de vondsten van een hoger niveau, namelijk de
plateaurand boven de abri, afkomstig zijn geweest. Voor de vondsten uit
sleuf 1 t/m 3 is de herkomst nog omstreden. Volgens Hub Pisters is er een
duidelijk verschil in morfologie tussen het aangetroffen vuursteencomplex
tijdens het onderhavige onderzoek en de vondsten als resultaat van zijn
uitgebreide veldkartering door de jaren heen.36 Er zijn echter ook restanten
van een vuursteenatelier aangetroffen op de rand van de kalksteenwand
waar een klein paadje van het plateau naar beneden loopt.37 Samen met
lemige en grindige sedimenten van de plateaurand kunnen de resten van
dit (of een vergelijkbaar) vuursteenatelier geërodeerd en in de abri-vulling
teruggekomen zijn.
Tenslotte kan opgemerkt worden dat geen enkele concrete aanwijzing voor
een pleistocene ouderdom van de afzettingen noch voor paleolithische
bewoning aangetroffen is. Dit geldt voor de aangetroffen sedimenten en
(post-)sedimentaire structuren én voor de artefacten. De “vage vermiculéepatina”38 die op een artefact was aangetroffen, zegt niet voldoende over de
datering van het artefact.

35
36
37
38

Vriendelijke mededeling Wiel Felder.
Persoonlijke mededeling Hub Pisters, zie ook Pisters 2008, 21.
Rensink et al 2006 en bevestigd tijdens het IVO-p.
Rensink et al. 2006, 6.
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8 Waardering van de Däölkesberg
8.1 Inleiding
De vindplaats Däölkesberg is gewaardeerd door het IVO-proefsleuven.
Onderstaand wordt dan ook een waardering gegeven op basis van de criteria
die zijn opgesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).39
De criteria zijn samengevat onder drie verschillende waarden, namelijk
‘beleving’ (criteria: schoonheid en herinneringswaarde), ‘fysieke kwaliteit’
(criteria: gaafheid en conservering) en ‘inhoudelijke kwaliteit’ (criteria:
zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde). De verschillende
criteria kunnen een hoge (3), gemiddelde (2) of lage score (1) krijgen.
Op basis van de totale score wordt bekeken of de vindplaats al dan niet
behoudenswaardig is. Een vindplaats is in principe behoudenswaardig
als de fysieke kwaliteit een bovengemiddelde score heeft (een score van
5 of hoger). Is de fysieke kwaliteit gemiddeld of laag, dan wordt gekeken
naar de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats. Wanneer deze een
bovengemiddelde score krijgt dan is de vindplaats in principe alsnog behoudenswaardig.
De waardering zal opgesplitst worden per periode (achtereenvolgens de
steentijd (abri) en middeleeuwen (historische groeve)
8.1.1 Waardering Steentijd
Waarden

Criteria

Scores Totaalscore

Beleving

Schoonheid

n.v.t

Herinneringswaarde

n.v.t

Fysieke kwaliteit
Inhoudelijke kwaliteit

Representativiteit

Gaafheid

1

Conservering

3

Zeldzaamheid

1

Informatiewaarde

1

Ensemblewaarde

2

n.v.t
4
4

n.v.t.

Beleving – Hoewel er sprake is van een zichtbaar monument is uit het
onderzoek gebleken dat het monument niet dateerd uit de steentijd maar
uit de middeleeuwen. Derhalve kan niet gescoord worden voor de waarde
“beleving”.
Fysieke kwaliteit – De neolithische component van de vindplaats scoort laag
op de criteria gaafheid en hoog op conservering. Er zijn geen grondsporen
uit deze periode aangetroffen, maar alleen los vondstmateriaal. Dit
materiaal bevindt zich bovendien in secundaire context. De conservering
van vondstmateriaal is hoog aangezien naast vuursteen ook bijvoorbeeld
aardewerk en organisch materiaal (bot) aanwezig is.
Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort laag op inhoudelijke kwaliteit.
Ondanks het feit dat de neolithische bewoning van het Geuldal slecht
bekend is, zijn er meerdere vergelijkbare vindplaatsen (i.e. vuursteenateliers) in de directe omgeving van het plangebied bekend. De zeldzaamheid
scoort dus laag.
De informatiewaarde van dit soort vindplaatsen is eveneens beperkt. In het
geval van deze vindplaats gaat het om verplaatst materiaal uit meerdere
39 KNA versie 3.1.
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periodes, waarbij grondsporen ontbreken. Ook de informatiewaarde is dus
laag. Daarbij moet opgemerkt worden dat de kans op grondsporen op het
plateau bovenop de Däölkesberg groter is. Daar kunnen sporen uit de LBK
en ijzertijd verwacht worden.
De ensemblewaarde van de vindplaats is zowel in landschappelijk als
archeologisch opzicht potentieel hoog. Het neolithische vondstmateriaal
bevindt zich niet meer in situ en kan dus niet meer in relatie tot het
oorspronkelijke landschap bestudeerd worden maar verondersteld wordt
dat deze in de directe nabijheid gevonden kan worden. Het voorkomen van
Valkenburg-vuursteen in de bovenste kalksteenlagen van de Däölkesberg
laat echter een mogelijk verband tussen vuursteenbewerkingsvindplaatsen en vuursteenextractie zien. Ondanks de lage informatiewaarde van de
vindplaats scoort de ensemblewaarde in archeologisch opzicht hoger.
Conclusie – Over het algemeen genomen scoort de vindplaats of het
monument wat betreft de steentijd (neolithicum) laag.
8.1.2 Waardering Middeleeuwen-Nieuwe tijd
Waarden

Criteria

Scores

Totaalscore

Beleving

Schoonheid

3

5

Herinneringswaarde

2

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

1

Conservering

3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid

Representativiteit

2

Informatiewaarde

3

Ensemblewaarde

2

4
7

n.v.t.

Beleving – Er is sprake van een zichtbaar monument, zodat de vindplaats
gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. De
kalksteenwand is vanuit de omgeving goed zichtbaar als landschapselement.
Vooral de grootte van de wand alsmede de contraterende kleur van de kalk
tegen de vegetatie maken het een “blikvanger”. Ook de uitholling van de
groeve is dermate indrukwekkend dat het een hoge esthetisch-landschappelijke waarde toegeschreven kan worden.
In eerste instantie werd een verkeerd beeld of herinnering opgeroepen
door het monument. Het zou namelijk een abri kunnen zijn die in het
paleolithicum werd bezocht. Op basis van het onderzoek kan echter
eerder uitgegaan worden van een kalksteengroeve (dagbouw) uit de
late middeleeuwen. Gezien de ligging van een kalksteengroeve naast
de onderzochte vindplaats wordt de herinneringswaarde juist hierdoor
verstevigd. Er wordt middelhoog gescoord.
Fysieke kwaliteit –De gaafheid van de holte of groeve is laag aangezien
de kalksteenwand nog steeds aan (dagelijkse) natuurlijke en menselijke
erosie is blootgesteld. Er zijn (behalve de uitholling zelf) geen zichtbare
overblijfselen meer van de groeve. De conservering is goed aangezien
houtskoolresten alsmede verkoolde plantenresten uit de Middeleeuwen
uitstekend bewaard zijn gebleven.
Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op inhoudelijke kwaliteit.
Er zijn meerdere kalksteengroeven bekend die dateren uit de Middeleeuwen.
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De eerste aanwijzing voor het gebruik van mergel als bouwsteen, in de
volle middeleeuwen (11e-12e eeuw) geven de funderingen van de in 1160
gebouwde, 16-hoekige toren van de kasteelruïne in Valkenburg. De hier
gebruikte mergelblokken waren overigens niet gezaagd, maar gekapt.
Vanaf de 14e of 15e eeuw vond in deze regio grootschalige mergelwinning
plaats. In deze tijd nemen ook streekbewoners (ondergrondse) groeven in
ontginning, zowel voor eigen gebruik als om te voorzien in de geleidelijk
toenemende vraag naar bouwsteen. Deze bouwsteen werd eerst vooral
gebruikt in stadsmuren en kerken, abdijen en als fundament van houten
huizen en boerderijen. Later werd mergel ook als opgaand muurwerk
in huizen toegepast. In enkele groeven in Valkenburg (Gemeentegrot,
Sibbergroeve) is al vanuit de (late) middeleeuwen op industriële wijze
ontgonnen. Veel groeven zijn nog niet onderzocht. Van slechts één groeve
is een alomvattende studie verricht, de Geulhemmergroeve. Ook de
Sibbergroeve en de Gemeentegrot zijn redelijk goed geïnventariseerd. Van
meerdere groeven zijn kleine delen of details onderzocht, maar ontbreekt
een grootschalig onderzoek. In het merendeel van de groeven is geen
onderzoek verricht. Vooral de kleine groeven en de boerengroeven zijn
weinig onderzocht.40 Een belangrijke kennislacune zit in de prehistorische,
Romeinse en vroegmiddeleeuwse open groeven die mogelijk verborgen
zijn onder colluvium of deels zijn opgenomen in ingangspartijen van latere
ontginningen zoals bijvoorbeeld het geval was bij de neolithische mijnen
aan de Plenkertstraat.41
De potentiële inhoudelijke kwaliteit alswel informatiewaarde en
ensemblewaarde scoren op basis van bovenstaande gemiddeld en hoog.
Conclusie – Over het algemeen genomen scoort de vindplaats of het
monument hoog.
8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Zoals gesteld betreft de vindplaats Däölkesberg geen prehistorische abri
zover dit op basis van het proefsleuvenonderzoek viel te concluderen. Er
zijn echter prehistorische resten aangetroffen die in secundaire context zijn
gelegen. Het betreffen hier verspoelde vondsten die uit de onmiddelijke
nabijheid van de uitholling afkomstig zijn. Op grond van deze conclusies
worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de terreinen op de
Däölkesberg en de uitholling.
De uitholling en de kalksteenwand krijgen een hoge archeologische verwachtingswaarde in het kader van het groevenonderzoek. Er is weinig
bekend over de middeleeuwse groeven. Indien verstorende activiteiten
plaatsvinden dient dit in ieder geval vooraf te worden gegaan door een
archeologisch vervolgonderzoek. Daarnaast dient, indien sprake is van een
kalksteengroeve, de invloed van Kasteel Schaloen en het Genhoes gelegen
aan de voet van de helling van de Däölkesberg bij de waardering betrokken
te worden. Het is niet geheel ondenkbaar dat de Heren van Kasteel Schaloen
opdracht hadden gegeven tot het afgraven van de Däölkesberg.

40 Vooral in het Schaelsberggebied zijn sporen in de vorm van komvormige depressies duidelijk
aanwezig (mededeling Hub Pisters).
41 Van Wijk & Orbons 2009.
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Ook het terrein aan de voet van de kalksteenwand herbergt grondsporen die
vermoedelijk te maken hebben gehad met de middeleeuwse ontginning.
Het plateau boven de kalksteenwand zal zeer waarschijnlijk sporen
bevatten uit de prehistorische tijd. In eerste instantie gaat het hierbij om
de neolithische vuursteenbewerkingsplaats aan de westelijke rand van de
kalksteenwand alsmede (bewoningssporen) uit het neolithicum en ijzertijd
die in ieder geval aan de rand van het plateau zijn te verwachten. Vondsten
die reeds eerder door dhr. Pisters zijn aangetroffen op de voormalige
akker op het plateau laten zelfs de mogelijkheid open van een nog hogere
ouderdom van archeologische resten. Indien verstorende activiteiten
plaatsvinden dient dit in ieder geval vooraf te worden gegaan door een
archeologisch vervolgonderzoek. Dit geldt niet voor de puinwaaiers aan de
voet van de kalksteenwand.

Figuur 8.1
De onderscheiden vindplaatsen en
aanbevelingen voor vervolgonderzoek
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9 Samenvatting
De Däölkesberg is gelegen tussen Oud-Valkenburg en Walem in de
gemeente Valkenburg aan de Geul. De Däölkesberg bestaat uit een
kalksteenwand waarin diverse uithollingen zijn te zien. Een grote holte
of grot in de kalksteenwand wordt verondersteld een abri (natuurlijke
overhanging) te zijn die mogelijk in de steentijd al is gevormd. In de grot
is namelijk in 1979 door amateur-archeoloog Hub Pisters uit Valkenburg
een proefputje gegraven waarin enkele vuurstenen artefacten zijn gevonden.
Hierbij werd het vermoeden geuit dat de grot een mogelijk prehistorische
oorsprong had. Daartoe is in navolging van de eerste bevindingen uit 1979
in 2005 een kleinschalig onderzoek uitgevoerd waarbij het proefputje uit
1979 opnieuw werd uitgegraven. Dit onderzoek heeft echter geen zekerheid
opgeleverd over de genese van de grot en de precieze aard en ouderdom van
de vulling en de betekenis ervan voor de aanwezigheid van archeologische
resten. Voor nader inzicht is een grootschaliger onderzoek vereist. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in een Inventariserend Verkennend Onderzoek
in de vorm van proefsleuven (IVO-p). Het doel van het proefsleuvenonderzoek was, door middel van een combinatie van geologisch en archeologisch
onderzoek, inzicht te verkrijgen in de ouderdom en de vulling van de abri.
De resultaten van het onderzoek zouden moeten leiden tot een geologische
waardestelling en (daarmee tevens) tot nader inzicht in de archeologische
betekenis van de locatie. Dit laatste met het oog op mogelijk vervolgonderzoek en voordracht van de locatie voor wettelijke bescherming.
De Däölkesberg ligt circa 45 meter boven het Geuldal op een hoogte van
ongeveer 123 m boven NAP. De kalksteenwand ligt aan de noordhelling en
is georiënteerd op het zuiden. De kalksteen bestaat ter plekke uit kalkstenen
van de Formatie van Maastricht (Boven-Krijt). De grot of uitholling is
gevormd in de zogenaamde ‘Schaelsberg Kalksteen’, een overgangsvorm
tussen de Maastrichter kalksteen en de Kunrader kalksteen. Bovenin de
Däölkesberg bevindt zich nog enkele meters Kalksteen van Emael van
het typische Maastrichtse Kalksteen waarin het Valkenburg-vuursteen in
voorkomt.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn vier sleuven aangelegd die meer
inzicht moesten geven in het ontstaan van de kalkwand op de Däölkesberg
en de daarin aanwezige uitholling/grot. Daarbij is gekozen voor drie sleuven
om zowel de ingang van de grot als het terrein voor de grot te onderzoeken.
Daarbij is een veel omvangrijkere en complexere opeenvolging van lagen
aangetroffen dan op grond van het vooronderzoek uit 2005 verwacht werd.
De vierde sleuf werd aangelegd aan de voet van een puinwaaier ten oosten
van de grot en heeft onverwacht prehistorisch vondstmateriaal opgeleverd.
Het aardewerk is weinig diagnostisch, maar dateert waarschijnlijk uit
de ijzertijd. Eén scherf lijkt echter uit het vroeg-neolithicum (Lineaire
Bandkeramiek) te dateren en sluit daarmee aan qua datering op de
klingkern/klopsteen die eveneens in sleuf 4 is gevonden.
Het vuursteenmateriaal dat is aangetroffen in de sleuven bij de uitholling
betreft waarschijnlijk een vondstcomplex van een deel van een neolithisch
‘atelier’.
Uit het archeobotanisch en archeozoologisch onderzoek is naar voren
gekomen dat verkoold plantaardig materiaal, bot en schelp goed bewaard
zijn gebleven. De determinatie van het plantaardig materiaal wijst in de
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eerste plaats op de lokale omstandigheden: de voedselarme, kalkrijke
gronden van de Däölkesberg. Ook het voorkomen van Microtus arvalis/
agrestis, wijzend op een open habitat, past in dit beeld. De soortensamenstelling is niet specifiek toe te wijzen aan een periode, maar de samenstelling
van het plantaardig materiaal met eik, es, diverse vruchten en jeneverbes
past goed in het laat-holoceen.
Tijdens de aanleg van sleuf 3 is een laag met een houtskoolconcentratie aangesneden. De duidelijke concentratie houtskool met grote, nietafgeronde houtskoolfragmenten wijst op een klein vuurtje ter plekke,
dat in geringe mate verspoeld is. Het houtskool bestaat in hoofdzaak uit
Juniperus communis (jeneverbes) aangevuld met Prunus sp. Een takje van
de jeneverbes is gedateerd op 445 ± 30 BP (GrA-47938), dat wil zeggen
omstreeks 1440 AD in kalenderjaren.
Het lijkt waarschijnlijk dat ter plekke van de abri van de Däölkesberg kalksteenwinning heeft plaatsgevonden. Het onderzoek bij de abri heeft geen
aanwijzingen opgeleverd voor een natuurlijke oorsprong. Het is dan ook
geen abri maar een grot of groeve. Deze winning moet dan gesitueerd
worden in de laat-middeleeuwse ontginningen (mogelijk een zogenaamde
boerengroeve42) voor bouwmateriaal zoals mortel, pleister, het branden van
kalk e.d.

42 Van Wijk & Orbons 2009, 87.
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