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1 INLEIDING
In het programma Ruimte voor de Rivier en het project Maaswerken worden rivier verruimende maatregelen
uitgevoerd om de afvoercapaciteit van de grote rivieren te vergroten. Deze projecten zorgen er voor dat de
waterstanden bij hoge rivierafvoeren het Maatgevend Hoogwater (MHW) niet overschrijden.
De vegetatie in het rivierbed heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Op veel plaatsen is agrarisch
grasland overgegaan in natuurlijk grasland. Op andere plaatsen hebben zich bomen, struwelen en
ooibossen ontwikkeld. Het is ongewenst dat de waterstanddaling die wordt bereikt met de rivier verruimende
projecten deels teniet wordt gedaan door de waterstand verhogende effecten die vegetatieontwikkeling in
het rivierbed heeft. Met een inhaalslag, als onderdeel van het programma Stroomlijn, wordt de vegetatie in
het rivierbed eenmalig aangepakt, waardoor het water afvoerend vermogen van de grote rivieren (Rijntakken
en Maas) wordt vergroot.
Het aanpakken van de vegetatie langs de Maas maakt onderdeel uit van fase 3 van het project Stroomlijn.
De te verwijderen vegetatie wordt binnen het project aangeduid als elementen. Onderscheid wordt gemaakt
tussen bos, struweel en riet en ruigte. Deze elementen hebben een uniek nummer dat bij alle onderzoeken
wordt gebruikt. In deze quickscan zal daarom ook gebruik worden gemaakt van de elementnummers om de
vegetatie en de locatie ervan te benoemen.

1.1

Achtergrond van het project

Voorliggend document maakt deel uit van het Arcadis Archeologie Rapport 79: Quickscan Archeologie
Maatregelen Duurzaam Beheer project Stroomlijnen Maas (de Jongh, 2016). Dit rapport bevat een
archeologische inventarisatie van alle uiterwaarden waar ingrepen voor maatregelen duurzaam beheer
uitgevoerd gaan worden. Dit rapport is ter beoordeling naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
gestuurd, die binnen dit project de adviseur is van Rijkswaterstaat. De contactpersoon voor dit project bij de
RCE is mevr. E. Vreenegoor. Na goedkeuring van de RCE is het onderzoek binnen de aanvraagprocedure
voor een ontgrondingsvergunning naar de provincie Limburg gestuurd. De provinciaal archeoloog, dhr. B.J.
Moonen is akkoord gegaan met het advies van Arcadis waarna de rapportage definitief is gemaakt.
De definitieve quickscan archeologie is daarna ingediend bij de aanvraagprocedure van de
omgevingsvergunning. Het Bevoegd Gezag van de gemeente Roermond heeft inhoudelijk op het stuk
gereageerd. Naar aanleiding hiervan is met het Bevoegd Gezag overeen gekomen deze opmerkingen aan te
passen en een beknopte aanvulling in een nieuw rapport te voegen dat enkel betrekking heeft op de
ingrepen in Roermond. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende quickscan archeologie voor ingrepen in de
uiterwaarden van de gemeente Roermond.

1.2

De ingrepen

De werkzaamheden voor het creëren van meer ruimte voor het rivier water van de Maas zijn in twee delen
verdeeld. Een gedeelte van de vegetatie wordt gekapt waarna de boomstronken gefreesd worden. De
andere werkzaamheden binnen dit project betreffen het uitvoeren van maatregelen duurzaam beheer.
Kappen en frezen
Bij deze werkzaamheden worden bossen en struweel gekapt en daarna gefreesd. Het verwijderen van de
boomstronken gebeurt middels een boring tot een diepte van 30cm in de stronk. Hierdoor sterft het
wortelstelsel van de boom uiteindelijk af zonder dat deze verwijderd hoeft te worden. Nadat de kern van de
boom is doorboord worden de resten van de boomstronk met behulp van een machine in stukken gefreesd
tot op een maximale diepte van 30cm –Mv. Na het frezen van de boomstronken wordt het terrein zaaiklaar
gemaakt en ingezaaid.
Daar bij het kappen en frezen van de vegetatie de grond minimaal geroerd wordt, is de kans op het
verstoren van archeologische resten bij deze ingrepen nihil. Om zeker te zijn dat er geen bekende
archeologische waarden verstoord gaan worden is een archeologie check per uiterwaard uitgevoerd.
Conform de bestemmingsplannen (Bestemmingsplan Maas en maasplassen (2008)
www.ruimtelijkeplannen.nl en Bestemmingsplan buitengebied Swalmen (2007) www.ruimtelijkeplannen.nl)
blijkt dat bij het kappen en frezen van vegetatie geen archeologische onderzoeksverplichting geldt. Wanneer
de verstoringen niet dieper gaan dan 40cm –Mv. hoeft er conform het gemeentelijk beleid van de gemeente
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Roermond geen archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Middels de AMK en de gemeentelijke
verwachtingskaarten is vastgesteld dat geen van de te kappen en frezen elementen in een archeologische
monument of Rijksmonument staat.
Op basis van deze gegevens is verder archeologisch onderzoek bij de uitvoering van deze werkzaamheden
niet nodig. Voorwaarde die hieraan gesteld is, is dat bij het frezen van de boomstronken de bodem in geen
geval dieper dan 30cm –Mv. verstoord wordt.
Maatregelen duurzaam beheer
Naast het kappen en frezen van de elementen zijn er ook locaties waar maatregelen duurzaam beheer
uitgevoerd gaan worden. Bij de uitvoering van een aantal van deze maatregelen treedt wel bodemverstoring
op. Deze maatregelen kunnen dus effect hebben op de (eventueel) aanwezige archeologische en of
cultuurhistorisch waardevolle resten in de uiterwaarden. Onder de maatregelen duurzaam beheer vallen de
volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Egaliseren van het terrein door afgraving en/of ophoging. De maatregelen hier gaan niet dieper dan 0,5m
–Mv.;
Zaaiklaar maken en inzaaien, bij deze werkzaamheden zal niet gediepploegd worden;
Afgraven van het terrein met ca. 0,5 meter;
Verplaatsen van afrasteringen, het gaat hier om een aantal houten palen die de bodem niet dieper dan 50
cm –Mv. zal verstoren;
Oevers herprofileren; vergraven talud;
Dempen watergangen;
Ophogen van de bodem door het aanbrengen van een zanddek van 0,3 meter.

1.3

De ingrepen in de Asseltsche Plassen en Plassen Roermond

In de gemeente Roermond zijn maatregelen duurzaam beheer voorgesteld in de uiterwaarden Plassen
Roermond en Asseltsche Plassen (zie Figuur 1, Figuur 2). Binnen deze uiterwaarden zijn zeven elementen
geselecteerd die verwijderd worden en waarna door middel van verschillende maatregelen meer ruimte voor
het rivierwater wordt gerealiseerd. Onderstaande tabel (Tabel 1) geeft de te verwijderen elementen, de
ingrepen en de totale oppervlakte van de geplande ingrepen weer.

Uiterwaard Element

Plassen
Roermond

Gekoppeld
aan element

Type
vegetatie

Oppervlakte Maatregelen
(ha)
duurzaam beheer
•
•

211

214 en 212

Struweel

0,286

•

•
Plassen
Roermond

212

214 en 211

Ruigte

0.0647

•

•
Plassen
Roermond

214

211 en 212

Ruigte

0.0835

•

•
Plassen
Roermond

217

218

Struweel

0,3

•
•

Egaliseren
Verplaatsen
afrastering
Zaaiklaar maken en
inzaaien
Oevers
herprofileren
Zaaiklaar maken en
inzaaien
Oevers
herprofileren
Zaaiklaar maken en
inzaaien
Afgraven perceel
met 0,5 meter
Oevers
herprofileren,
zaaiklaar maken en
inzaaien
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•

Oevers
herprofileren,
zaaiklaar maken en
inzaaien

Plassen
Roermond

218

217

Struweel

0,1

•

Asseltsche
Plassen

318

nvt

Struweel

0,0649

•
•

Dempen watergang
zaaiklaar maken en
inzaaien

•

Oevers
herprofileren
Zaaiklaar en
inzaaien

Asseltsche
Plassen

323

nvt

Bos

0,3197

•

Tabel 1. Overzicht van de elementen, oppervlaktes en ingrepen in de uiterwaarden Plassen Roermond en Asseltsche
Plassen.

Figuur 1. De locatie van de elementen 211, 212, 214, 217 en 218 in de uiterwaard Plassen Roermond.
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Figuur 2. De locaties van de elementen 318 en 323 in de uiterwaard Asseltsche Plassen.

1.4

De uitgevoerde werkzaamheden

Per element en uiterwaard waar maatregelen duurzaam beheer gaan plaats vinden, is de archeologische
verwachting het bijhorende gemeentelijke beleid gecontroleerd. Om inzicht in de specifieke archeologische
verwachting van het Maasdal te verkrijgen, is ook de Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal
tussen Mook en Eijsden (Isarin et. al., 2015) in dit onderzoek meegenomen. Door bestudering van het
paleolandschap, de geomorfologie en geomorfogenese van het Maasdal, is een verwachtingskaart
opgesteld voor het gehele Maasgebied tussen Mook en Eijsden. De informatie van deze verwachtingskaart
is naast het gemeentelijk beleid meegenomen als afweging voor het advies omtrent eventueel
vervolgonderzoek.
Daarnaast is het betreffende bestemmingsplan bekeken om te zien aan welke ingrepen een archeologische
vergunningsplicht is gekoppeld. Aanvullend hierop is ook gekeken of de geplande ingrepen binnen een
Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied liggen, daar ingrepen in deze gebieden een archeologische
onderzoeksverplichting hebben.
Middels historisch kaartmateriaal is gekeken of er cultuurhistorisch waardevolle elementen in de
uiterwaarden liggen. Op basis van deze resultaten is een advies uitgebracht over de noodzaak van
vervolgonderzoek en indien noodzakelijk is aangegeven wat voor vervolgonderzoek gepast is.
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2 ARCHEOLOGISCH BELEID EN VERWACHTING
2.1

Gemeentelijk beleid archeologie

De gemeente Roermond beschikt over een gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. De
archeologische verwachtingen op deze kaart zijn gekoppeld aan het gemeentelijk archeologie beleid. De
beleidsregels per archeologische waarde/verwachting zijn in onderstaande tabel (Tabel 2) weergegeven:
Onderzoeksgebied

Gemeentelijk beleid

Beschermde rijksmonumenten

Geen ingrepen, altijd contact opnemen met de RCE

Historische kernen en gebied binnen
de bestaande stadswal

Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm –Mv. en
een plangebied groter dan 100m2

Lage verwachting maar binnen een
straal van 50 meter van een
archeologische vindplaats, monument
of terrein.

Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm –Mv. en
een plangebied groter dan 100m2

Hoge verwachting en binnen een straal
Altijd onderzoek bij ingrepen dieper dan 40cm –Mv. en
van 50 meter van een archeologische
een plangebied groter dan 100m2
vindplaats, monument of terrein
Hoge verwachting bebouwd gebied

Archeologisch onderzoek bij een plangebied groter dan
1000m2 en ingrepen dieper dan 40cm –Mv.

Hoge verwachting in onbebouwd
gebied

Archeologisch onderzoek bij een plangebied groter dan
2500m2 en ingrepen dieper dan 40cm –Mv.

Plangebied groter dan of gelijk aan
5000m2 buiten onderzoeksgebied
(overig gebied)

Archeologisch onderzoek verplicht

Lage verwachting maar niet binnen
een straal van 50 meter van een
archeologische vindplaats, monument
of terrein

Geen archeologisch onderzoek verplicht

Plangebied kleiner dan 5000m2 buiten
onderzoeksgebied

Geen archeologisch onderzoek verplicht

Tabel 2. Archeologiebeleid, gemeente Roermond (beleidsnota archeologie gemeente Roermond).
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Figuur 3. Elementen 318 en 323 op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Roermond
(RAAP, 2008).

Figuur 4. Elementen 211, 212, 214, 217 en 218 op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Roermond
(RAAP, 2008).
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De locatie waar de maatregelen duurzaam beheer gepland zijn, zijn weergegeven op de archeologische
beleidsadvies- en verwachtingskaart van de gemeente Roermond. Te zien is dat alle elementen in een zone
met een lage archeologische verwachtingswaarde met kans op water gerelateerde resten liggen. Conform
het gemeentelijk beleid moet er bij een plangebied groter dan 5000m2 in deze ‘overige gebieden’
archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. De totale oppervlakte van de te verwijderen elementen 211,
212, 214, 217 en 218 is groter dan de vergunningsvrije grens.
Het totale oppervlak van de uiterwaard Asseltsche Plassen en tevens plangebied waarin de vegetatie van de
elementen 318 en 323 verwijderd gaat worden, ligt boven de vastgestelde plangebiedsoppervlakte van
5000m2. Conform gemeentelijk beleid moet in beide uiterwaarden archeologisch onderzoek uitgevoerd
worden.

2.2

Archeologische verwachtingskaart voor natte gebiedsdelen

In de periode 2006 - 2008 heeft RAAP in opdracht van de gemeente Roermond de archeologische
beleidsatlas gemaakt. Deze atlas bestaat uit de archeologische verwachtingskaart, een onderzoeksagenda
en een beleidsadvieskaart. In het kader van dit project is een verwachtingskaart voor archeologie in natte
gebiedsdelen gemaakt. Organische resten in natte context zijn vaak erg goed geconserveerd en bieden
hierdoor inzicht in de watergerelateerde activiteiten van een gebied. Archeologische resten uit dit soort
gebieden zijn bijvoorbeeld: houten voorden, bruggen en knuppelpaden. Ook kunnen er jacht- en
visattributen, rituele deposities, structuren of constructies voor het beheersen van het water en resten van
het winnen van delfstoffen aangetroffen worden (Roymans, 2008). Om inzicht te verkrijgen in de kans op het
aantreffen van deze resten en de te verwachten periode waaruit deze resten dateren, zijn de locaties van de
te verwijderen elementen met deze kaart gecombineerd.

Figuur 5. De elementen 318 en 323 op de archeologische verwachtingskaart voor natte gebiedsdelen (RAAP, 2008).
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Figuur 6. De elementen 211, 212, 214, 217, 218 op de archeologische verwachtingskaart voor natte gebiedsdelen
(RAAP, 2008).

De elementen 318 en 323 in de Asseltsche Plassen bevinden zich in een gebied met een onbekende
verwachtingswaarde op water gerelateerde archeologie. In de omgeving van het plangebied is een
onbekende vondst uit de Romeinse Tijd weergeven. De elementen 211 – 218 in de Plassen Roermond
bevinden zich ook in een gebied met een onbekende verwachtingswaarde op water gerelateerde
archeologische resten. In de omgeving van de ingreeplocaties is een Neolithische bijl gevonden. Daarnaast
is ten westen van de elementen 217 en 218 een landweer aangetroffen. De witte zones op de kaart hebben
geen verwachting voor archeologische resten.
Op basis van deze informatie kan gesteld worden dat er bij uitvoering van de werkzaamheden rekening
gehouden te worden met de kans op het aantreffen van water gerelateerde archeologische resten.

2.3

Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook
en Eijsden

Op de archeologische verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden blijkt dat zowel voor de
Asseltsche Plassen als de Plassen Roermond geen specifieke archeologische verwachtingswaarde is
opgesteld. Dit komt overeen met de gemeentelijke beleidsadvies- en verwachtingskaart.

2.4

Provinciaal aandachtsgebied

Geen van beide uiterwaarden ligt in een Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied.
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2.5

Cultuurhistorische elementen

Op de historische kaarten uit 1901, 1915 en 1925 (Figuur 7, Figuur 9 en Figuur 11) is te zien dat er binnen
de Asseltsche Plassen ter plaatse van element 323 en 318 een oude kade met kribben heeft gelegen. Deze
kade en kribben zijn tegenwoordig verdwenen. Tot 1960 heeft er ten westen van de te verwijderen
elementen een sluis gezeten. Deze is met de herinrichting van het gebied in de jaren ‘60 verdwenen.
De uiterwaard Plassen Roermond waarin de elementen 211, 212, 214, 217 en 218 liggen, was in het begin
van de 20e eeuw een nat gebied met beemden. Uit de topografische kaarten blijkt dat er geen
cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals bruggen, dijken of sluizen aanwezig waren. Wel liep ter
plaatse van de elementen 217 en 218 een weg (Figuur 8, Figuur 10 en Figuur 12). Deze weg is na 1935 uit
dit gebied verdwenen.
Op basis van deze informatie worden er geen cultuurhistorische elementen als sluizen, bruggen of dijken
meer op de locaties van de te verwijderen elementen verwacht.

Figuur 7. De elementen 318 en 323 op de topografische kaart uit 1901.
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Figuur 8. De elementen 211, 212, 214, 217 en 218 op de topografische kaart uit 1901.

Figuur 9. de elementen 318 en 323 op de topografische kaart uit 1915.
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Figuur 10. De elementen 211, 212, 214, 217 en 218 op de topografische kaart uit 1915.

Figuur 11. De elementen 318 en 323 op de topografische kaart uit 1925.
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Figuur 12. De elementen 211, 212, 214, 217 en 218 op de topografische kaart uit 1925.
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3

CONCLUSIE EN ADVIES

Na de inventarisatie van de geplande ingrepen, de archeologische verwachtingen, het vigerende archeologie
beleid van de gemeente Roermond en historische topografische kaarten wordt het volgende geconcludeerd;
•
•
•
•
•
•

In beide uiterwaarden is de kans op het aantreffen van archeologische resten laag. Wel dient er
rekening gehouden te worden met het aantreffen van watergerelateerde toevalsvondsten;
Bij beide uiterwaarden ontbreekt een specifieke archeologische verwachting voor archeologische
resten in het Maasdal;
De oppervlakte van het plangebied in de Asseltsche Plassen ligt boven de vergunningsvrije grens uit
het gemeentelijk beleid van Roermond;
De oppervlakte van het plangebied in de Plassen Roermond ligt boven de vergunningsvrije grens uit
het gemeentelijk beleid van Roermond;
In beide uiterwaarden bevinden zich geen cultuurhistorisch waardevolle elementen waarmee bij de
planuitvoering rekening moet worden gehouden;
Geen van beide uiterwaarden ligt in een Provinciaal Archeologische Aandachtsgebied.

3.1

Advies

Op basis van de conclusies die na dit onderzoek zijn getrokken wordt door Arcadis voor de twee
uiterwaarden het volgende geadviseerd:

Gemeente

Uiterwaard

Element

Advies

Onderbouwing advies

Opmerking

Roermond

Plassen
Roermond

211,
212,
Afzien van
214,
verder
217 en onderzoek
218

Lage archeologische
verwachting en beperkt
verstoringsoppervlak bij
ingrepen

Rekening houden met
watergerelateerde
toevalsvondsten

Roermond

Asseltsche
Plassen

Afzien van
318 en
verder
323
onderzoek

Lage archeologische
verwachting en beperkt
verstoringsoppervlak bij
ingrepen

Rekening houden met
watergerelateerde
toevalsvondsten

Tabel 3. Overzicht ingreep en advies.

Hoewel het plangebied groter is dan de vergunningvrije grens zijn de ingrepen veel kleiner. Derhalve wordt
geadviseerd af te zien van verder onderzoek. Het Bevoegd Gezag c.q. mevr. Pellemans van de gemeente
Roermond heeft aangegeven akkoord te zijn met bovenstaand advies.
Alvorens de start van de werkzaamheden (minimaal 3 weken voor aanvang) wordt contact opgenomen met
de archeologische werkgroep en heemkundekring Maas- en Swalmdal (contactpersoon dhr. Luys) en de
Werkgroep Archeologie Roermond (onderdeel van stichting Rura; contactpersonen W. Kersten en H.
Ewalds).
•
•
•
•

W. Luys tel. 077- 4743098 of e-mail w.luys@home.nl.
Wil Kersten tel. 0475 – 330 120 of e-mail kerstenw@ziggo.nl.
Huub Ewalds tel. 06 - 53200798 of e-mail h.ewalds@gmail.com.
Algemeen e-mailadres info@rura.nl bereikbaar.

Uiteraard geldt in alle gevallen dat conform art. 53 van de Monumentenwet bij het aantreffen van een
toevalsvondst melding zal worden gemaakt.
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Kaarten
•
•
•
•
•

Archeologische beleidsadvies en verwachtingskaart gemeente Roermond
Archeologische verwachtingskaart voor natte gebiedsdelen, gemeente Roermond
Topografische kaart 1901
Topografische kaart 1915
Topografische kaart 1925
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