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Toetsing rapport archeologisch onderzoek voormalige Tarcisiuslocatie 

 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 

 

 

In opdracht van de gemeente Brunssum heeft RAAP een archeologisch vooronder-

zoek uitgevoerd in het plangebied voormalige Tarcisiuslocatie in Brunssum.  

Roggen, R.E.E., 2017: Plangebied voormalige Tarcisiuslocatie in Brunssum; 

archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek, 

Weert (RAAP notitie 6098). 

Het doel van dit onderzoek, een bureauonderzoek en een verkennend booronder-

zoek, is het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het plangebied 

verwacht worden en de (te verwachten) fysieke kwaliteit daarvan.  

 

Het doel van de toetsing is tweeledig. In de eerste plaats dient de toetsing om te 

bepalen of dit rapport voldoende gegevens van voldoende kwaliteit heeft opgele-

verd voor Burgemeester en Wethouders om te besluiten of de waarde van dit ter-

rein voldoende is vastgesteld. In de tweede plaats dient de toetsing om te bepalen 

of de aanbevelingen tot het al dan niet laten uitvoeren van verder onderzoek of het 

treffen van een andere maatregel, logisch voortvloeien uit genoemde gegevens, 

adequaat en proportioneel zijn,  en in overeenstemming zijn met gangbaar en/of 

verantwoord archeologisch monumentenzorgbeleid. 

 

Indien deze toetsing leidt tot aanbevelingen om het rapport te verbeteren, hebben 

deze aanbevelingen alleen betrekking op meetbare kwaliteitsaspecten en niet op 

zaken die binnen het domein van de integriteit en verantwoordelijkheid van de rap-

porteur vallen.  

 

Resultaten onderzoek 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied gelegen is op de rand 

van het plateauterras op de overgang naar het beekdal van de Rode Beek. Op basis 

van de ligging en de bekende vindplaatsen blijft de in het gemeentelijk beleid opge-

stelde middelhoge verwachting voor resten van landbouwende gemeenschappen 

gehandhaafd. Echter gezien het ontbreken van afdekkende pakketten kunnen ar-
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cheologische resten direct onder het maaiveld worden verwacht. Door het beak-

keren van het plangebied is een bouwvoor van circa 30 cm dik ontstaan, waardoor 

enkel de dieper ingegraven grondsporen van landbouwende gemeenschappen mo-

gelijk nog relatief intact bewaard zijn. 

 

Tevens blijkt dat het plangebied bebouwd is geweest met drie gebouwen, twee ge-

bouwen in het zuiden van het plangebied en één gebouw in het noorden van het 

plangebied. Het noordelijke gelegen gebouw is eind jaren ’80 gesloopt, de twee zui-

delijk gelegen gebouwen zijn rond 2008 gesloopt. Ter plekke van deze gebouwen 

zal de bodem verstoord zijn.  

 

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem minimaal tot 60 cm onder het maaiveld 

recent is verstoord. Onder deze verstoring bevindt zich de C-horizont, waarin enkel 

de nog dieper ingegraven sporen mogelijk nog relatief intact bewaard zijn. 

 

RAAP adviseert op basis van het onderzoek dat vervolgonderzoek dient uitgevoerd 

te worden indien de graafwerkzaamheden dieper reiken dan 60 cm beneden maai-

veld. 

 

Advies na toetsing 

Het rapport is van voldoende kwaliteit. De vigerende archeologische beleidskaart is 

niet verwerkt in het rapport. Dat dient aangepast te worden, waarna het rapport 

kan worden goedgekeurd. 

 

Gezien de hoge mate van verstoring binnen het onderzoeksgebied, de gering mate 

van intactheid van de eventueel nog aanwezige archeologische waarden, adviseer 

ik het vrijgeven van het plangebied, dit in overeenstemming met een verantwoord, 

proportioneel en adequaat archeologisch monumentenzorgbeleid.  

 

Het plangebied kan worden vrijgegeven onder voorwaarde dat in de vergunning 

wordt opgenomen dat twee weken voor de start van de werkzaamheden contact 

wordt opgenomen met de regioarcheoloog (via mail), die tijdens de werkzaamhe-

den waarnemingen kan verrichten.  

Indien blijkt dat de aangetroffen resten of sporen gedocumenteerd dienen te wor-

den, dan zal overleg plaatsvinden tussen de opdrachtgever, de gemeente Brunssum 

als bevoegd gezag en de regioarcheoloog, waarin besproken wordt welke tijd en 

ruimte noodzakelijk en beschikbaar is om op een gedegen manier de archeolo-

gische waarnemingen te verrichten en te documenteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hilde Vanneste 

Regioarcheoloog Parkstad 


