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Disclaimer
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform de geldende
richtlijnen en protocollen).
Aeres Milieu accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding
van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het bureau
onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd
volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Pagina | 2

AM20409

INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING ..................................................................................................................................................................................................................... 4
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ......................................................................................................................................................................................... 6
1. INLEIDING ........................................................................................................................................................................................................................... 7
2.
2.1

WERKWIJZE .............................................................................................................................................................................................................. 9
Inleiding ............................................................................................................................................................................................................... 9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

BUREAU-ONDERZOEK ....................................................................................................................................................................................... 10
landschappelijke situatie - geomorfologie ........................................................................................................................................... 10
Landschappelijke situatie - bodem .......................................................................................................................................................... 12
Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht .................................................................................................................................. 13
Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden......................................................................................................................... 16
Bewoningsgeschiedenis – historisch kaartmateriaal ....................................................................................................................... 19

3.

4.

VERWACHTINGSMODEL .................................................................................................................................................................................... 22

5.

AANBEVELINGEN ................................................................................................................................................................................................. 25

Bijlagen:
1
2
3
4
4b
5
6

Topografische ligging onderzoeksgebied
Archeologische gegevens cf. Archis 3
Archeologische Basiskaart gemeente Venlo
Overzicht geomorfologische kaart
Geomorfogenetische kaart Maasdal
Overzicht bodemkaart
Reliëfkaart

Pagina | 3

AM20409

SAMENVATTING
In november 2020 is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een planlocatie ter plaatse van de
Wylrebeek te Venlo (gemeente Venlo). Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel. Aan de hand van deze gegevens kan vervolgens een advies over eventueel aanwezige archeologische
resten en een mogelijk vervolgtraject worden opgesteld.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek betreft de herinrichting van de monding van de Wylrebeek in
de Maas langs de oprit 16 Venlo-Zuid (rijksweg A73) te Venlo. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment
onbekend, maar uitgaande van diverse machinale graafwerkzaamheden, zal de bodem waarschijnlijk tot in het potentiele
archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf het maaiveld verwacht kan worden.
De onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Basiskaart van de gemeente Venlo (2015) deels in een zone met een hoge
of middelhoge archeologische verwachting en deels in een zone die als “water” is aangemerkt.

Het plangebied ligt binnen het Maasterrassengebied direct langs de Maas. Volgens de Geomorfogenetische kaart van het
Maasdal ligt het plangebied binnen het Jonge Dryas Maasterras. Een smalle strook door het zuidelijke deel ligt binnen een
terrasgeul. Direct ten oosten ligt het hoger gelegen Maasterras uit het Allerød-interstadiaal. Volgens de geomorfologische kaart
ligt het plangebied binnen een dalvlakteterras. Het centrale deel is gekarteerd als een zone van storthopen met grind-, zand-,
kleigaten of ijzerkuilen, samenhangend met de ligging tegen de oprit (talud) van de rijksweg A73. Uit het kaartbeeld van het
AHN is het natuurlijke reliëf feitelijk niet meer aanwezig, mede gezien de grootschalige werkzaamheden binnen het plangebied
ten behoeve van de aanleg van de oprit en andere infrastructurele werkzaamheden. Het plangebied ligt op een relatief laag
Maasterras ten opzichte van het oostelijk gelegen Hoogterras en was in deze perioden onderdeel van de actieve riviervlakte. In
de omgeving zijn binnen dezelfde dalvlakteterras enige vuurstenen artefacten uit de genoemde periode bekend. Daarom geldt
voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting voor zowel nederzettingsresten als voor off site verschijnselen
uit de periode laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum.

In latere prehistorische perioden zal het plangebied vanwege haar relatief hoge ligging direct nabij water (Maas en de Wylrebeek)
een aantrekkelijke vestigingslocaties zijn geweest. In de omgeving en binnen hetzelfde dalvlakteterras zijn meerdere vondsten
bekend uit zowel het neolithicum, bronstijd en ijzertijd als uit de Romeinse tijd. Mede gezien de ligging aan de Wylrebeek, geldt
een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit zowel de periode neolithicum tot en met de bronstijd als uit de ijzertijd,
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Tevens geldt voor het zuidelijke deel een middelhoge verwachting voor off-site
watergerelateerde resten.
Het plangebied ligt aan de Tegelseweg ten zuiden van de historische stadskern van Venlo. De Tegelseweg vormde een oude
verbindingsweg tussen Venlo en het verder zuidelijk gelegen Tegelen. Het plangebied maakt deel uit van een zone die wordt
gekenmerkt door kampontginningen en een groot aantal verspreidde landhuizen en versterkte huizen die in oorsprong terug tot
de late middeleeuwen. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het hele zuidelijke deel van het plangebied wordt gevormd door
de oude, waarschijnlijk natuurlijke loop van de Wylrebeek met daarlangs lagere, natte zones die als weiland of hooiland in
gebruik zijn. Het plangebied en directe omgeving blijft tot in de huidige situatie onbebouwd en het noordelijke deel maakt deel
uit van het bouwlandveld ‘Op den hamel’ direct langs de Maas. Op basis van deze gegevens geldt voor het plangebied een lage
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archeologische verwachting voor nederzettingsresten uit de periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Er geldt een
middelhoge verwachting voor watergerelateerde resten uit deze perioden.
Wegens de verwachte aanwezigheid van rooibrikgronden kunnen archeologische resten kwetsbaar zijn, gezien de afwezigheid
van een afdekkende (eerd)laag.
Uit de gegevens blijkt dat eind de 20e eeuw grootschalige infrastructurele werkzaamheden hebben plaatsgevonden als gevolg
van de aanleg van de aanleg van een oprit naar de rijksweg A73. Naast de aanleg van een talud en de aanleg van nieuwe
(fiets)paden is de oude loop van de Wylrebeek verlegd en rechtgetrokken en zijn waterplassen gerealiseerd. Als gevolg daarvan
hebben grootschalige verstoringen plaatsgevonden in met name het centrale deel van het plangebied (huidige waterplassen).
Op basis van de beschikbare oude en nieuwe NAP-hoogten blijkt dan ook dat het huidige maaiveld rond deze waterplassen soms
3 meter lager ligt dan voorheen. Ter plaatse van de randzones, langs de bestaande wegen Tegelseweg en het Vikingpad,
Danoweg, het fietspad langs de oprit en ook langs de Maasoever bevinden zich een groot aantal kabels en leidingen die voor
verstoring van de bodem hebben gezorgd.
Als gevolg van deze infrastructurele werkzaamheden zullen grote delen van het plangebied zijn verstoord. Aangezien echter
niet kan worden uitgesloten dat nog intacte zones aanwezig zijn, wordt geadviseerd om binnen het plangebied een
vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van enkele controleboringen. Dit geldt voor de randzones (buiten de
waterplassen en groenzones) en het deel direct langs de Maasoever. Middels deze controleboringen wordt de intactheid van de
bodem vastgesteld.
De resultaten van dit onderzoek dient getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Venlo), dat op basis van het
uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat
al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.
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1. INLEIDING
In opdracht van Kragten heeft Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie:
Adres onderzoekslocatie

: Wylrebeek

Gemeente

: Venlo

Oppervlakte

: Circa 3,6 ha

Huidig gebruik van de locatie

: Waterloop met oevers, bos en groenzone

Toekomstig gebruik

: Waterloop met oevers, bos en groenzone

Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002), KNA 4.1. Het
archeologische onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie.

Aanleiding
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bureauonderzoek betreft de herinrichting van de monding van de Wylrebeek in
de Maas langs de oprit 16 Venlo-Zuid (rijksweg A73) te Venlo. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment
onbekend, maar uitgaande van diverse machinale graafwerkzaamheden, zal de bodem waarschijnlijk tot in het potentiele
archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf het maaiveld verwacht kan worden.
De onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Basiskaart van de gemeente Venlo (2015) deels in een zone met een hoge
of middelhoge archeologische verwachting en deels in een zone die als “water” is aangemerkt (Bijlage 3). 1 Binnen de
onderzoekslocatie is tevens een vindplaats aanwezig. Voor de locatie “begrenzing vindplaats” geldt een onderzoeksplicht bij
bodemingrepen met een verstoringsdiepte vanaf 40 cm -mv. De oppervlaktegrens is nihil. Voor de zone met de hoge of
middelhoge archeologische verwachting geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2
en een verstoringsdiepte vanaf 40 cm -mv. De hoogste verwachtingszone is leidend.
De hoogste verwachtingszone wordt als leidend beschouwd. Op basis van de aanvraag wordt ingestoken op een archeologisch
bureauonderzoek.

Doel
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel voor
de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en archeologische
gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel
vervolgonderzoek.

1 RAAP, 2015: Actualiseren Archeologische Basiskaart, Archeologische beleidskaart, kaartbijlage 6-A (RAAP-adviesdocument 529).
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Plangebied
Het plangebied ligt in het westelijke deel van de bebouwde kom van Venlo en bevindt zich tussen de oprit 16 Venlo-Zuid van
de Rijksweg A73 en het ziekenhuis Venlo VieCuri MC. Het betreft een deel van het tracé van de Wylrebeek vanaf de knik ten
zuiden van de Tegelseweg N271 tot de uitmonding in de Maas. De topografische ligging van het plangebied is weergegeven in
Figuur 1. Het plangebied is onbebouwd en is naast een waterloop in gebruik als groenzone met bebossing. Door het plangebied
loopt een deel van het fietspad, het voetpad Vikingpad en de Tegelseweg (N271). In het westen wordt het plangebied begrensd
door een fietspad, in het noorden door de Maas, in het oosten door de Danoweg en in zuiden door de Wylrebeek (direct zuidelijk
van de Tegelseweg N271).

Figuur 1. Topografische ligging van het plangebied. Het plangebied is weergegeven met het rode kader. (Bron: PDOKViewer).
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2. WERKWIJZE
2.1

Inleiding

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven inzicht in
bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze bronnen van belang voor
het opstellen van de landschapsgenese.

Archeologische bronnen


Archeologische Monumentenkaart (AMK)



Archeologisch Informatiesysteem (Archis3)



Archeologische Basiskaart van de gemeente Venlo



Specifieke lokale informatie (heemkundekring, amateurarcheologen)

Bodem- en geomorfologische kaarten


Bodemkaart (Alterra)



Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis2)



Geomorfogenetische kaart (Ellenkamp, 2012)



Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)

Historische kaarten


Tranchotkaart (1803-1820)



Historisch kadastraal minuutplan (1800-1832)



Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978)



Moderne topografische kaart (tot 2019)

De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische verenigingen en
werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst.
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3. BUREAUONDERZOEK
3.1

Landschappelijke situatie - geomorfologie

Het plangebied en omgeving ligt in het Maasterrassengebied binnen de lage Maasterrassen. De rivier de Maas bevindt zich direct
ten noorden van het plangebied. In de ondergrond bevinden zich rivierafzettingen van de Maas die een dikte hebben van enkele
tientallen meters. Dit pakket afzettingen bestaat uit grof zand en grind en maakt deel uit van de Formatie van Beegden.2
In het Kwartair (circa 1,81 miljoen jaar geleden) zijn de rivierterrassen van de Maas ontstaan. Door klimaatschommelingen en
gestage opheffing ontstond er een getrapt terrassenlandschap (Figuur 2). Tijdens de ijstijden hadden de rivieren een
onregelmatig debiet en grote sedimentaanvoer. Hierdoor ontstond er een vlechtend geulpatroon waarbij zand en grind werden
afgezet over de gehele breedte van de actieve bedding. Gedurende interglaciale hadden de rivieren een meanderend karakter.
De meanderende riviergeulen sneden zich in de oudere sedimenten die waren afgezet tijdens de ijstijden. Het actieve dal van
de meanderende rivieren was minder breed. Hierdoor kwam de rest van de voormalige vlechtende rivierbedding tijdens het
interglaciaal hoog en droog in het landschap te liggen. Door de afwisseling van warme en koudere perioden ontstaat een steeds
diepere gelegen riviervlakte en ontstonden er rivierterrassen.
In de omgeving van het plangebied hebben de Maas en Rijn vrij grove grindhoudende zanden afgezet op de midden-Pleistocene
riviervlakte. Deze afzettingen behoren tot de Formaties van Urk en Kreftenheye. Onder invloed van tektonische opheffing
verplaatste de Rijn zich. Door de opheffing in de omgeving heeft de Maas een vrij diep en stroomdal gevormd.
Het terrassenlandschap van de Maas heeft een lange ontwikkelingsgeschiedenis, de oudste terrassen worden in het Saalien
gedateerd (circa 130.000 jaar oud). Het eerstvolgende terras, gevormd onder de toenemende invloed van de Maas ligt circa 25
meter lager. Dit terras is gevormd in de periode van de laatste ijstijd, het Weichselien tot het Pleniglaciaal (circa 73.000 – 14.700
jaar geleden). De afzettingen uit deze periode behoren, zoals gezegd, tot de formatie van Beegden.
Volgens de geologische kaart komen ter plaatse van het plangebied in de bodem fluviatiele afzettingen (rivierklei op rivierzand
en -grind) (Be2)3 voor. De fluviatiele afzettingen behoren tot de Formatie van Beegden.
Tijdens de korte warmere periode van het Allerød interstadiaal (circa 13.900 - 12.900 jaar geleden) ontwikkelde zich de vegetatie
waardoor de sedimentatie en watertoevoer veranderde. Als gevolg hiervan vormde zich een hoofdgeul die zich meanderend in
het tweede terras sneed. Hieruit ontstond een volgend terras dat ook wel bekend is als Allerød-terras, circa vier meter lager
gelegen dan het vorige terras. De laatste fase voor de opwarming van het Holoceen omvat de Jonge Dryas (circa 12.900 - 11.700
jaar geleden). Tijdens de Jonge Dryas daalt de temperatuur weer waardoor de aanvoer van het sediment weer toenam. In deze
periode neemt de rivier weer een vlechtend patroon aan. Dit vlechtende patroon stroomde met name aan de oostoever en
erodeerde daar een groot deel van het Allerød-terras en zette hier matig fijne tot grove zanden af.

2 Stouthamer 2015, 155.
3 Geologische overzichtskaart van Nederland, 2010.
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De tweede helft van de Jonge Dryas was aanzienlijk droger; verstuivingen vanuit de rivierbedding zorgden voor afzettingen op
het Allerød-terras en tweede terrasniveau. De verstuivingen vormden in de omgeving een dekzandpakket.
Het plangebied ligt volgens de Geomorfogenetische kaart van het Maasdal (Bijlage 4b) grotendeels binnen het Jonge Dryas
Maasterras (code DH). Het zuidelijke deel ligt binnen een terrasgeul (code DG). Direct ten oosten ligt het hoger gelegen
Maasterras dat tijdens het Allerød-interstadiaal werd gevormd (code IT).
Met de intrede van het Holoceen veranderde het klimaat sterk waardoor de aanvoer van sediment en water constanter werd. De
Maas trok zich als meanderende rivier terug in het huidige holocene dal. Hier hebben zich ook zandverstuivingen voorgedaan,
echter is hier niet met zekerheid te zeggen of het om een natuurlijk fenomeen gaat.
Op de geomorfologische kaart (Bijlage 4a) ligt het plangebied binnen een zone die als een dalvlakteterras (code 4E9) is
gekarteerd. Het centrale deel is gekarteerd als een zone van storthopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerkuilen (code 3L22).
Dit hangt ongetwijfeld samen met de ligging tegen de oprit van de rijksweg A73. Direct ten westen van het plangebied bevindt
zich een beekdalbodem zonder veen, relatief laaggelegen (code 2R5). Het betreft het beekdal van de Wylrebeek. Het is
aannemelijk dat deze ter plaatse van (onder) de aanwezige storthoop aanwezig is.
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Bijlage 6) is te zien dat de buitenranden binnen het plangebied en de omgeving
langs de Maas en binnen het dalvlakteterras grotendeels op gelijke hoogte liggen. Het centrale deel van het plangebied
(waterplassen en groenzones) liggen aanzienlijk lager. De hogere zones betreffen de huidige gebouwen en met name het talud
van de oprit van de rijksweg A73. Het natuurlijke reliëf zal ter plaatse niet meer aanwezig zijn als gevolg van deze infrastructurele
werkzaamheden. De maaiveldhoogte binnen het plangebied varieert van 16,7 tot 18,7 meter +NAP ter plaatse van de Tegelseweg
en het talud (oprit) via 14,0 tot 18,7 meter +NAP ter plaatse van de groenzones en de Maasoevers. Ter plaatse van het huidige
water (Maas, Wylrebeek en waterplassen) zijn geen NAP-hoogtes beschikbaar.
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Figuur 2. Schematische voorstelling van rivierterrassen in een opheffingsgebied (Bron: Stouthamer 2015, 161).

3.2

Landschappelijke situatie - bodem

Volgens de bodemkaart (Bijlage 5) worden binnen het plangebied rooibrikgronden met zeer sterk lemig fijn zand verwacht (code
BZd24).

Rooibrikgronden zijn bodemtypen die vaak voorkomen op de oude terrasgronden langs de Maas. Deze gronden hebben een
sterke bodemvorming. De bovengrond heeft van nature een geringer lutumgehalte dan de ondergrond. Als gevolg van
verregaande bodemvorming heeft zich in de bovengrond soms een zwakke moderpodzol ontwikkeld. Rooibrikgronden zijn oude
cultuurgronden. Het toponiem rooi (ook wel ray of raai) verwijst naar een middeleeuwse bosontginning.4

4 De Bakker & Schelling 1989
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De verwachte brikgronden worden gekenmerkt door een erg lage grondwaterstand, te weten grondwatertrap VII.5 Dit zijn de
gemiddelde grondwaterstanden die op de bodemkaart staan aangegeven. Het betekent dat de gemiddeld hoogste
grondwaterstand tussen de 80 en 140 centimeter beneden maaiveld ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt dieper dan
160 centimeter beneden maaiveld. Deze lage grondwaterstand zorgt voor slechte bewaringsomstandigheden voor eventueel
aanwezige organische resten.

3.3

Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht

De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis van Venlo.
Het plangebied ligt aan de Tegelseweg ten zuiden van de historische stadskern van Venlo. De Tegelseweg vormde een oude
verbindingsweg tussen Venlo en het verder zuidelijk gelegen Tegelen.
Venlo en omgeving kent een bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot prehistorische tijden. Ten zuiden van Venlo, in het
Jammerdal, zijn grafheuvels uit zowel de bronstijd als de ijzertijd bekend. Zowel ter plaatse van Blerick (aan de westelijke
Maasoever) als in Venlo zijn bewoningssporen uit de Romeinse tijd bekend. Ook zijn nederzettingsresten uit de vroege
middeleeuwen bekend.6
In de 10e eeuw was in Venlo een kerk aanwezig. Het gaat om een klein zaalkerkje ter plaatse van de huidige Martinuskerk.7 De
eerste schriftelijke vermelding van Venlo vinden we aan het eind van de 10e eeuw als Vennelon.8 Latere vermeldingen zijn Venla
(12e eeuw), in Venle (13e eeuw) en Veenlo (16e eeuw). De naam is een samenstelling van lo (‘bos’) en venne (‘ven, klein meer in
heidegebied’).9
Vanaf de 13e eeuw ontwikkelde Venlo zich als nederzetting ter plaatse van de huidige Oude Markt en de Jodenstraat. Rond 1250
liet de graaf van Gelre hier een versterkt huis bouwen. In het jaar 1343 kreeg Venlo stadsrechten. Kort daarna zullen de
stadsmuren zijn gebouwd.10
Venlo was voorzien van vier stadspoorten en aan het einde van de 14e eeuw werden bolwerken aangelegd aan de buitenzijde
van de stadsgrachten, tegenover de stadspoorten. Vanaf circa 1500 werden onder andere de stadsmuren aan de buitenzijde
voorzien van een aarden wal met een tweede buitengracht en rondelen. Na de verovering door Parma in 1586 werd Venlo een
belangrijke vesting binnen het Spaanse Overkwartier vonden uitbreidingen plaats in de vorm van bastions.11
Het gebied waar het plangebied deel van uitmaakt, wordt gekenmerkt door kampontginningen en een groot aantal verspreidde
landhuizen en versterkte huizen waar de Venlose elite zich van oudsher vestigden. Sommigen gaan terug tot de late
middeleeuwen.12

5 Gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 80 – 140 centimeter onder maaiveld, gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 160
centimeter onder maaiveld.
6 Schotten 2000, 14-17.
7 Schotten 2000, 21.
8 Schotten 2000, 21-22.
9 Van Berkel en Samplonius 2006, 463.
10 Hermans 1999, 26.
11 Bergevoet 1998, 56.
12 Renes 1999, 245.
Pagina | 13

AM20409

Op de Cultuurhistorische inventarisatie kaart van de gemeente Venlo ligt het plangebied grotendeels in een droge
kampontginning: velden (Figuur 3, code Rkda). Het centrale deel ligt in een beekdal onverkaveld (code Rbk). In het
noordwestelijke deel van het plangebied ligt een kleine, smalle zone die staat aangegeven als overstromingsvlakte met
overwegend onregelmatige verkaveling (code Rzw).
De droge kampontginningen zijn in de loop van de late middeleeuwen en de nieuwe tijd ontstaan en bestaan uit open akkers.
Door ontginning van het land zijn meerdere kleinschalige ontginningen aaneen gegroeid, waardoor grotere open akkers
ontstonden.
In de omgeving van het plangebied liggen de historische hoeven Wylrehof en de Hagerhof. Op circa 220 meter ten zuidoosten
van het plangebied, aan de Wylrehofweg, ligt het Wylrehof. Van oorsprong was het Wylrehof een oud goed dat ook bekend stond
als het Wilder Hof. In 1326 is sprake van het leengoed 'tguet te Wilre…’. 13 De hoeve lag aan de gelijknamige Wylrebeek. In 1927
werd de oorspronkelijke boerderij verwoest door brand, waarna het gedeeltelijk opnieuw werd opgebouwd.
Op circa 400 meter ten oosten daarvan, ter plaatse van de huidige kinderboerderij, lag de omgrachte hoeve Hagerhof. Ondanks
de eerste schriftelijke vermelding van de Hagerhof in 1472, kwam tijdens archeologisch onderzoek naar voren dat archeologische
resten aanwezig zijn die teruggaan tot de 13e – 14e eeuw. In 1968 werd de hoeve gesloopt. Een groot deel van de omgrachtingen
was in de jaren tachtig van de 20e eeuw nog aanwezig.

13 Hermans 1999, 26.
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Figuur 3: Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Venlo. Het plangebied is aangegeven met het rode kader (Bron: RAAP 2015, Kaartbijlage 1, blad
2, RAAP-rapport 2926).

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben in Venlo veel verwoestingen plaatsgevonden. Venlo was frontstad in de winter van
1944-1945 en grote delen van de binnenstad werden verwoest tijdens gevechten en bombardementen. Ook de Maasbruggen
waren doelwit van bommenwerpers. Het gebied rondom het plangebied ondervond ook hinder van de oorlogshandelingen.14 In
de omgeving van Venlo is een aantal van 65 vliegtuigen neergestort, waarvan 41 in de omgeving van het vliegveld (voormalige
terrein Fliegerhorst, op circa 3,8 km ten oosten van het plangebied). 15 Volgens de Bodembelastingkaart van Venlo ligt het
plangebied nagenoeg geheel in een zone met een hoge kans op het aantreffen van explosieven (Figuur 4). Direct ten oosten en
zuidoosten van het plangebied staan enkele bommenkraters ingetekend.

14 Van Blankenstein 2006, 189-190.
15 Auwerda & Grimm 2008; Van der Feest en Cohen Stuart 2013, 13 (Aeres Milieu rapport AM13250).
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Figuur 4: Uitsnede van de Bodembelastingkaart van de gemeente Venlo. Geel: kans op aantreffen explosieven, Oranje: verhoogde kans op aantreffen
explosieven, Rood: hoge kans op aantreffen explosieven. Het plangebied is aangegeven met het zwarte kader (Bron: www.kaarten.venlo.nl/risicokaartexplosieven).

3.4

Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden

Op de leidende Archeologische Verwachtingskaart (Basiskaart) van de gemeente Venlo (2015) ligt het plangebied deels in een
zone met een hoge of middelhoge archeologische verwachting en deels in een zone die als “water” is aangemerkt (Bijlage 3).16
Binnen de onderzoekslocatie is tevens een vindplaats aanwezig.

In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 1 km) zijn volgens de gegevens uit Archis3 één archeologisch
monument en meerdere archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 2).
Monumentnummer 1510
Op 160 meter ten zuiden van het plangebied ligt een monument van zeer hoge archeologische waarde. Het betreft een terrein
met resten van een pannenoven uit de Romeinse tijd, gelegen in zand op een Maasterras. In 1935 werd hier een Romeinse
pannenoven opgegraven.

16 RAAP, 2015: Actualiseren Archeologische Basiskaart, Archeologische beleidskaart, kaartbijlage 6-A (RAAP-adviesdocument 529).
Pagina | 16

AM20409

Volgens CMA-documentatie zouden al in 1933 dakpanresten zijn aangetroffen in het talud van een aangrenzende weg (oostkant
van het monument). Ook in de directe omgeving zijn dakpanresten aangetroffen, in bijvoorbeeld bietenkuilen. In 1937 ontdekte
Bursch de resten van een klein Romeins gebouwtje 'op de hooge akkers ten O. van den Rijksweg', ten noordwesten van de oven.
Daarbij bevonden zich enkele 'puingaten' die zouden wijzen op de nabijheid van nog een oven. Het terrein is aangetast door
graafwerkzaamheden en egalisatie. In de Tweede Wereldoorlog is ter plaatse een stuk geschut van de Duitsers weggezakt,
hetgeen voor oneffendheden zorgde, die later zijn dichtgeslibd en opgevuld. De exacte locatie van de pannenoven is niet bekend.
Direct ten zuiden van het monument vond men handgevormd aardewerk uit de bronstijd-ijzertijd (zaakidentificatie 3191857100)
Zaakidentificatie 2866691100 en 3118146100
Op 150 meter ten zuidoosten van het plangebied liggen twee waarnemingen. Deze hebben betrekking op bovenstaand
monumentnummer, maar zijn elders ingetekend in Archis. Bij deze waarnemingen staat de volgende informatie: het betreft de
vondst van een Romeinse panoven en een Romeinse begraafplaats. In het Oud Archief is een aantal fiches m.b.t. deze
vondstmelding aanwezig. Het betreft de vondst van een Romeinse pannenoven in Venlo aan de Tegelseweg ter hoogte van het
Nieuwe Kerkhof en wel aan de rand van een klein plateau, dat zich ten zuiden van het kerkhof bevindt. Nadat Keus hier in 1935
op verschillende plaatsen Romeins puin had gevonden, is daar in datzelfde jaar opgegraven door het Rijksmuseum van
Oudheden, waarbij de Romeinse pannenoven aangetroffen is. Uit de gegevens blijkt, dat er een grote hoeveelheid pannen
gevonden is, waarvan een groot deel gebruikt is voor de constructie van de oven. Het is alleen niet duidelijk of deze oven
gebruikt is voor het bakken van dakpannen of aardewerk. In het Oud Archief bevindt zich tevens (met dezelfde coördinaten als
de pannenoven) nog een aantal witte fiches uit 1937 met de vermelding 'Afkomstig van een terrein N.W. van de in 1935
gevonden oven langs den Rijksweg Roermond-Venlo gelegen en verkregen door eigen opgraving'.
Zaakidentificatie 2060634100, 286647210 en 3097021100
RAAP voerde in 2003 een booronderzoek uit ter plaatse van het VieCuri Medisch Centrum, op circa 450 meter ten zuidoosten
van het plangebied.17 Tijdens het booronderzoek bleek de bodem verstoord en werden geen aanwijzingen gevonden voor de
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Waarschijnlijk zijn de verstoringen het gevolg van de aanleg van het
parkeerterrein. Er werd geen vervolgonderzoek geadviseerd (zaakidentificatie 2060634100).
In het westelijke deel van dit terrein werd in 1936 resten van Romeinse bebouwing (steen) gevonden. De vermelding: "Dit nieuwe
Romeinse huis (?) ligt zuidoosten van de Wijlerbeek op een hoogere strook grond, 200 meter ten Noordoosten van de Wijlerhof, op een
terrein behoorend bij de Hagerhof." In 1938 werden hier tevens “bouwfragmenten” uit de late middeleeuwen – nieuwe tijd
gevonden (Zaakidentificatie 2866472100). Iets noordwestelijker ligt nog een waarneming met een soortgelijke vermelding:
Melding van Romeinse sporen (Romeinse gebouw of villa?). Niet precies bekend wat er gevonden is (zaakidentificatie
3097021100).
Zaakidentificatie 4022073100
Tijdens een archeologische begeleiding door Geonius op 200 meter ten zuidoosten van het plangebied, werd een waterput en
bouwfragmenten uit de Romeinse tijd en aardewerkresten uit de late middeleeuwen aangetroffen. Ook werden sporen en resten
uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, bestaande uit een tankgracht, een inslagkrater van een granaat/bom en een granaat. De
resten uit de Late Middeleeuwen worden verklaard door de nabijgelegen Wylrehof die van oorsprong dateert uit de 14e eeuw.

17 De locatie van het onderzoeksgebied is foutief ingevoerd in Archis. In Archis staat deze namelijk ingetekend aan de Wylrehofweg (125
meter ten noordwesten van het plangebied). De correcte locatie bevindt zich op de locatie van het ontvangstgebouw van het ziekenhuis
VieCurie.
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De resten uit de Romeinse tijd zijn te relateren aan een gebouw dat in de onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied
heeft gelegen. Ook de vondst van de waterput onderschrijft deze aanname. Zeer waarschijnlijk maakte dit gebouw deel uit van
een villa terrein uit de Romeinse tijd. Hierbij moet gedacht worden aan een Villa Rustica. Uit diverse aanwijzingen blijkt dat de
bodem in het onderzoekgebied is afgetopt. Hierbij zijn waarschijnlijk archeologische waarden verloren gegaan

Zaakidentificatie 2397839100, 2397855100 en 2418703100
Op 750 meter ten zuidoosten van het plangebied werd door Econsultancy in 2013 een bureauonderzoek met een verkennend
booronderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek bleek de bodem in het plangebied verstoord
tot (minstens) 110 cm –mv. Deze verstoringen zijn vermoedelijk veroorzaakt door de bouw- en sloopwerkzaamheden van de
voormalige historische boerderij(en) in het plangebied. De verwachting voor archeologische resten uit de middeleeuwen en
nieuwe tijd en dan met name resten van de voormalige hoeve de Hagerhof, blijft op basis van het verkennend booronderzoek
hoog. Er werd een archeologische begeleiding geadviseerd (Zaakidentificatie 2397839100, 2397855100).
In 2013 werd de archeologische begeleiding protocol proefsleuven uitgevoerd door Aeres Milieu. Binnen het plangebied zijn de
resten aangetroffen van bewoning, of minstens activiteiten vanaf de 13e – 14e eeuw (gebaseerd op mobilia). Onder meer vond
men Elmpt en grijs- en witbakkend geglazuurd aardewerk en (proto-)steengoed. Dit in tegenstelling tot de eerste vermelding
van de Hagerhof in 1472. De geschiedenis van de Hagerhof lijkt verder terug te gaan dan in eerste instantie verwacht. Momenteel
is de voorgenomen ingreep zeer beperkt van aard en gesitueerd in de zone waar resten van de laatste fase van bewoning
verwacht worden. Derhalve kan voor de onderhavige ontwikkeling nog volstaan worden met een begeleiding conform protocol
proefsleuven.
Zaakidentificatie 2862251100
Op 180 meter ten westen van het plangebied werd in 1969 een Flint-Ovalbeil uit het neolithicum aangetroffen. Volgens het
meldingsfiche (Bloemers) is sprake van een "Geslepen stenen bijl, grijze tot donkergrijze vuursteen; de snede is afgebroken. Uit
kleiput tussen Tegelen en Venlo. De vondst is administratief geplaatst.
Zaakidentificatie 3117133100
Op 270 meter ten zuiden van het plangebied werden vuursteenartefacten uit het (laat-)paleolithicum gevonden.
Zaakidentificatie 2876395100, 2876395100, 3191857100
Op 635 meter ten zuiden van het plangebied vond men een zwaard uit de late bronstijd en afslagen uit de periode paleolithicumijzertijd gevonden. Ook vond men handgevormd aardewerk uit de late bronstijd – vroeg-Romeinse tijd en een vuurstenen
musketflint uit de nieuwe tijd, Romeinse dakpanresten en een mogelijke Romeinse pannenoven, een mogelijke landweer van
onbekende ouderdom (3216764100), handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd (3216820100)
Zaakidentificatie 3091213100
Op 385 meter ten zuidwesten van het plangebied vond men een maalsteen en gedraaid aardewerk uit de midden-Romeinse tijd.
Waarnemingen Archeologische Basiskaart Venlo
Op de Archeologische Basiskaart (ABK, bijlage 3) van Venlo staan in de omgeving van het plangebied enkele waarnemingen
aangegeven. Deze staan aangegeven in bijlage 2.
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ABK 155
Binnen het plangebied, ter plaatse van de huidige waterplas, werd een fragment(en) aardewerk uit de periode bronstijd-ijzertijd
aangetroffen.
ABK 833
Op 380 meter ten noordoosten van het plangebied werden fragmenten aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen. Hierbij de
melding: ”fragmenten van dolia, wrijfschalen en dakpannen. Mogeljik secundaire context?”

ABK 141
Op 290 meter ten zuidwesten van het plangebied werd een geslepen vuurstenen bijl uit het neolithicum gevonden. Het
betreft een losse vondst.

3.5

Bewoningsgeschiedenis – historisch kaartmateriaal

In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op de Tranchotkaart (Figuur 5) is te zien dat het
plangebied wordt gevormd door de oude loop van de Wylrebeek (‘Wilder Bach’) die dan nog een natuurlijk verloop lijkt te hebben
en nog niet is gekanaliseerd. Via een bocht loopt de beek door het zuidelijke deel van het plangebied en loopt verder in
zuidoostelijke richting langs het goed Wylrehof. Deze verdere beekloop ligt binnen een lager gelegen broekgebied. Het
plangebied en directe omgeving is verder onbebouwd en in gebruik als bouwland dat deel is van het veld ‘Op den hamel’. Zowel
de beekbedding als de Maasoevers staan als hellende zones ingetekend.
Op de bestudeerde minuutplans uit het begin van de 19e eeuw18 is een soortgelijke situatie aanwezig als op de Tranchotkaart.
De zone direct rondom de Wylrebeek is onbebouwd en volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)19 behorende bij
het minuutplan, in gebruik als bouwland. De beekoevers zijn als hooiland in gebruik en de Maasoevers als weiland.
Ook de Maaskaart uit 1849-1856 (Figuur 6) laat een grotendeels gelijke situatie zien. Het plangebied blijft onbebouwd. Wel is
te zien dat de al bestaande Tegelseweg ter hoogte van het plangebied een dubbele loop heeft. Deze weg staat aangegeven als
de weg van Roermond naar Venlo alsook de weg van Maastricht naar Nijmegen. De Wylrebeek fungeert als de scheiding tussen
de gemeenten Venlo en Tegelen, zoals ook bij de beek staat aangegeven.
Op de kaart uit 1900 zijn duidelijk de hogere bouwlandzones te zien langs de Maasoevers. De beekbedding van de Wylrebeek
en de Maasbedding staan als lagere, natte zones ingetekend. Ten zuidwesten van het plangebied staat een steenfabriek
ingetekend. De ligging direct aan de Maasoever is logisch voor de winning van klei ten behoeve van de steenfabricage. Op de
situatie in 1950 is deze fabriek flink uitgebreid. Het plangebied blijft onbebouwd.

18 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Venlo, sectie H, blad 1 en gemeente Tegelen, sectie A, blad 15. Minuutplans zijn de
oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 en voor Limburg rond 1840, in navolging van de Fransen o.l.v.
Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en
gebouwen. Voor Limburg werden deze kaarten rond 1840 vervaardigd.
19 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking
hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte.
Pagina | 19

AM20409

Ook in 1980 is het plangebied onbebouwd. Nu is wel te zien dat de Wylrebeek al grotendeels is rechtgetrokken direct ten zuiden
van het plangebied. De situatie binnen het plangebied en de beekloop veranderd in de tweede helft van de jaren negentig met
de aanleg van de Rijksweg A73 en de oprit met talud en de brug over de Maas.

Figuur 5. Uitsnede van de Tranchotkaart uit 1801-1828, met in het rood het plangebied aangegeven (Bron: Landesvermessungsamt 1969, blad 33).
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Figuur 6: Uitsnede van de historische kaarten uit 1849-1856, 1900, 1950 en 1980. Het plangebied is aangegeven met het rode kader (Bron:
www.topotijdreis.nl).
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4. VERWACHTINGSMODEL
Jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de flanken van hoger
liggende terreingedeelten in het landschap gekozen. Bij voorkeur in de buurt van (open) water. Nabij gelegen
watervoorzieningen waren belangrijk voor drinkwater en de aanwezige biodiversiteit. Dit vergemakkelijkt de jacht en het
verzamelen van plantaardig voedsel.
Het plangebied ligt binnen het Maasterrassengebied direct langs de Maas. Volgens de Geomorfogenetische kaart van het
Maasdal ligt het plangebied binnen het Jonge Dryas Maasterras. Een smalle strook door het zuidelijke deel ligt binnen een
terrasgeul. Direct ten oosten ligt het hoger gelegen Maasterras uit het Allerød-interstadiaal. Volgens de geomorfologische kaart
ligt het plangebied binnen een dalvlakteterras. Het centrale deel is gekarteerd als een zone van storthopen met grind-, zand-,
kleigaten of ijzerkuilen, samenhangend met de ligging tegen de oprit (talud) van de rijksweg A73. Direct ten westen van het
plangebied ligt het beekdal van de Wylrebeek. Waarschijnlijk liep dit beekdal in oorsprong door (onder) de aanwezige storthoop
en binnen het plangebied. Uit het kaartbeeld van het AHN is het natuurlijke reliëf feitelijk niet meer aanwezig, mede gezien de
grootschalige werkzaamheden binnen het plangebied ten behoeve van de aanleg van de oprit en andere infrastructurele
werkzaamheden. De oorspronkelijke loop van de Wylrebeek dwars door het plangebied is hierbij aangetast, verlegd en is de
beek deels gekanaliseerd.
Ten tijde van de jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum vormden met name de flanken/randen van de hoger
gelegen terrassen, nabij bij waterlopen aantrekkelijke bewoningslocaties. Het plangebied ligt op een relatief laag Maasterras
ten opzichte van het oostelijk gelegen Hoogterras en was in deze perioden onderdeel van de actieve riviervlakte. In de omgeving
zijn binnen dezelfde dalvlakteterras enige vuurstenen artefacten uit de genoemde periode bekend. Daarom geldt voor het
plangebied een middelhoge archeologische verwachting voor zowel nederzettingsresten als voor off site verschijnselen uit de
periode laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum. Resten worden vanaf het maaiveld in de top van de Maasafzettingen
verwacht en kunnen bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen, vuursteenstrooiingen.
Vanaf het (laat-)neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire nederzettingen.
De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Vanaf deze
perioden heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.
In latere prehistorische perioden zal het plangebied vanwege haar relatief hoge ligging direct nabij water (Maas en de Wylrebeek)
een aantrekkelijke vestigingslocaties zijn geweest. In de omgeving en binnen hetzelfde dalvlakteterras zijn meerdere vondsten
bekend uit zowel het neolithicum, bronstijd en ijzertijd als uit de Romeinse tijd. Mede gezien de ligging aan de Wylrebeek, geldt
een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit zowel de periode neolithicum tot en met de bronstijd als uit de ijzertijd,
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Tevens geldt voor het zuidelijke deel een middelhoge verwachting voor off-site
watergerelateerde resten.
Resten uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen worden verwacht vanaf het maaiveld in de top van de
Maasafzettingen en kunnen bestaan uit een cultuurlaag, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of
gebruiksvoorwerpen. Off-site verschijnselen kunnen onder andere bestaan uit voordes, bruggen, visfuiken en rituele deposities.
Het plangebied ligt aan de Tegelseweg ten zuiden van de historische stadskern van Venlo. De Tegelseweg vormde een oude
verbindingsweg tussen Venlo en het verder zuidelijk gelegen Tegelen.
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Het plangebied maakt deel uit van een zone die wordt gekenmerkt door kampontginningen en een groot aantal verspreidde
landhuizen en versterkte huizen die in oorsprong terug tot de late middeleeuwen. Op circa 220 meter ten zuidoosten van het
plangebied ligt het van oorsprong laatmiddeleeuwse Wylrehof aan de gelijknamige Wylrebeek. Uit historisch kaartmateriaal
blijkt dat het hele zuidelijke deel van het plangebied wordt gevormd door de oude, waarschijnlijk natuurlijke loop van de
Wylrebeek met daarlangs lagere, natte zones die als weiland of hooiland in gebruik zijn. Het plangebied en directe omgeving
blijft tot in de huidige situatie onbebouwd en het noordelijke deel maakt deel uit van het bouwlandveld ‘Op den hamel’ direct
langs de Maas. Op basis van deze gegevens geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting voor
nederzettingsresten uit de periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Er geldt een middelhoge verwachting voor
watergerelateerde resten uit deze perioden. Te denken valt aan bruggen, voorden en mogelijke resten van ambachtelijke
werkzaamheden. Ook kunnen agrarische resten worden verwacht zoals perceelgreppels, erfscheidingen, losse vondsten.
Wat betreft de conservering en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten kan het volgende gesteld worden:
Wegens de verwachte aanwezigheid van rooibrikgronden kunnen archeologische resten kwetsbaar zijn, gezien de afwezigheid
van een afdekkende (eerd)laag. Wat betreft eventueel aanwezige organische resten is het afhankelijk hoe diep het grondwater
zit. Bij rooibrikgronden is sprake van een lage grondwaterstand (GWT VII). Daardoor zijn de omstandigheden voor het aantreffen
van organische resten minder goed: door de lage grondwaterstand kunnen organische resten vaak enkel in dieper,
waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard blijven.
Periode

Verwachting

Laat-paleolithicum -

Middelhoog

mesolithicum

Verwachte kenmerken
vindplaats
Bewoningssporen,

Diepteligging sporen
In de top van de Maasafzettingen

kampementen: vuursteen
artefacten, haardkuilen

Laat-neolithicum – vroege

Hoog

middeleeuwen

Nederzettingsresten,

In de top van de Maasafzettingen

fragmenten aardewerk,
natuursteen,
gebruiksvoorwerpen

Off-site resten: bruggen,
voorden, visfuiken en rituele
deposities
Late-middeleeuwen –

Laag

nieuwe tijd

Losse vondsten, fragmenten

Vanaf het maaiveld

aardewerk,
gebruiksvoorwerpen, sporen
van agrarische activiteiten

Middelhoog

Off-site resten: bruggen,
voorden, visfuiken

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode
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Bodemverstoring
Binnen het plangebied hebben aan het einde van de 20e eeuw grootschalige infrastructurele werkzaamheden plaatsgevonden
als gevolg van de aanleg van de aanleg van een oprit naar de rijksweg A73. Hierbij is direct westelijk van het plangebied een
talud aangelegd en is ter plaatse van het plangebied een fietspad aangelegd, de Wylrebeek rechtgetrokken en verlegd en zijn
waterplassen gerealiseerd. Hierdoor zullen binnen het plangebied verstoringen van de bodem hebben plaatsgevonden. Dat
geldt sowieso voor de zones waar nu de waterplassen liggen.
De maaiveldhoogte binnen het plangebied varieert van 16,7 tot 18,7 meter +NAP ter plaatse van de Tegelseweg en het talud
(oprit) via 14,0 tot 18,7 meter +NAP ter plaatse van de groenzones en de Maasoevers. Ter plaatse van de waterplassen zijn geen
hoogtegegevens beschikbaar. Op basis van de historische kaarten lag het maaiveld op circa 17,50 meter +NAP. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat in elk geval de zones in het centrale deel (waterplassen met tussenliggend groen) verstoord zullen
zijn.
Mogelijk is ook verstoring opgetreden als gevolg van het gebruik als akkerland (diepploegen) van het noordelijke deel van het
plangebied.
Op basis van de KLIC-melding (uitgevoerd op 12 november 2020) blijkt dat ter plaatse van de randzones, langs de bestaande
wegen Vikingpad, Danoweg, het fietspad langs de oprit en met name aan de Tegelseweg kabels en leidingen aanwezig zijn.
Tevens loopt door het noordelijke deel een rioolleiding en is een waterleiding aanwezig (NV Waterleidingmaatschappij Limburg)
in het noordoostelijke deel. Deze gegraven kabels en leidingen zullen voor een verstoring van de bodem hebben gezorgd.

Figuur 7. Klic-melding van het plangebied (Bron: www.kadaster.nl).
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5. AANBEVELINGEN
Op basis van het uitgevoerde archeologische bureaustudie geldt voor het plangebied een middelhoge verwachting voor
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum en een hoge verwachting voor zowel
nederzettingsresten en off site resten uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Voor de periode late
middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd geldt een lage verwachting voor nederzettingsresten en een middelhoge verwachting
voor off site resten.
Uit de gegevens blijkt dat eind de 20e eeuw grootschalige infrastructurele werkzaamheden hebben plaatsgevonden als gevolg
van de aanleg van de aanleg van een oprit naar de rijksweg A73. Naast de aanleg van een talud en de aanleg van nieuwe
(fiets)paden is de oude loop van de Wylrebeek verlegd en rechtgetrokken en zijn waterplassen gerealiseerd. Als gevolg daarvan
zullen grootschalige verstoringen hebben plaatsgevonden in met name het centrale deel van het plangebied (huidige
waterplassen). Op basis van de beschikbare oude en nieuwe NAP-hoogten blijkt dan ook dat het huidige maaiveld rond deze
waterplassen soms 3 meter lager ligt dan voorheen. Ter plaatse van de randzones, langs de bestaande wegen Tegelseweg en
het Vikingpad, Danoweg, het fietspad langs de oprit en ook langs de Maasoever bevinden zich een groot aantal kabels en
leidingen die voor verstoring van de bodem hebben gezorgd.
Als gevolg van deze infrastructurele werkzaamheden zullen grote delen van het plangebied zijn verstoord. Aangezien echter
niet kan worden uitgesloten dat nog intacte zones aanwezig zijn, wordt geadviseerd om binnen het plangebied een
vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van enkele controleboringen. Dit geldt voor de randzones (buiten de
waterplassen en groenzones) en het deel direct langs de Maasoever. Middels deze controleboringen wordt de intactheid van de
bodem vastgesteld.
De resultaten van dit onderzoek zijn getoetst door de bevoegde overheid (gemeente Venlo), dat op basis van het uitgebrachte
advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al
bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is gericht op het
inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als
gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan
door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig
zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10
(Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing.
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www.topotijdreis.nl

Bonnebladen en Topografische kaarten van Nederland
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Achtergrond: TOP10 NL (nov 2016), AHN2
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Bijlage 2
Archeologische gegevens conform Archis 3
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Bijlage 2: Archeologische gegevens
cf. Archis 3
AM20409 Venlo Wylrebeek

Vondstlocaties

Complextype
Depot

Visserij
Infrastructuur
Infrastructuur
Scheepvaart (infrastructuur of scheepswrak)

Graf (-veld)

Brug

Nederzetting

Vliegtuigwrak

Cultus / Heiligdom

Industrie / Nijverheid

Versterking of versterkte nederzetting
Agrarische productie en voedselvoorziening
Landbouw

(Water-) Molen
Grondstofwinning

Slagveld

Schaal

Complex onbepaald

Onderzoeksmeldingen
Archeologische monumentenkaart
Terrein van archeologische waarde
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
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Bijlage 3
Archeologische Basiskaart gemeente Venlo
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Bijlage 3: Gemeentelijke
Archeologische (beleids)kaart
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Bijlage 4
Overzicht geomorfologische kaart
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Bijlage 4: Geomorfologische kaart
AM20409 Venlo - Wylrebeek

Geomorfologie

Terrasvorm
Terrasvorm
Dalvlakteterras
Lage heuvel, rug en welving met bijbehorende vlakte en laagte
Storthoop
Dekzandrug

Vlakte

Matig diep dal (5-30 m diep)

Veenvlakte

Rivierdalbodem

Niet-dalvormige laagte

Overig

Groeve

Bebouwing

Ondiep dal (<5 m diep)

Dijk

Geul
Beekdalbodem
Droog dal

Holle weg
Water

Schaal
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N
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Bijlage 4b
Overzicht geomorfogenetische kaart Maasdal
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Plangebied

Holoceen rivierdal - Beekdal

Maasdal Dryas

Holoceen rivierdal - Beekdal

Jonge Dryas - Terrasgeul

Interstadiaal - Terrasvlakte

Jonge Dryas - Terrasgeul

Interstadiaal - Terrasvlakte

N

AM20409 Venlo - Wylrebeek
Schaal

Maasdal Holoceen

Jonge Dryas - Terrasvlakte hoog, met oeverdek

Holocene geul (HG1-3) 9700 vC - heden

Jonge Dryas - Terrasvlakte hoog

Holocene geul (HG5) 1050 AD - 1800 AD

Jonge Dryas - Terrasvlakte laag, met oeverdek

Holocene kronkelwaard (HW3) 450 vC - heden

Jonge Dryas - Terrasvlakte laag, met oeverdek

Holocene kronkelwaard (HW5) 1050 AD - 1800 AD

Jonge Dryas - Terrasvlakte onbepaald, met rivierduin

Onderzoeksgebied
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Jonge Dryas - Terrasvlakte hoog, met oeverdek

Bijlage 4b: Geomorfogenetische
kaart Maasdal
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Bijlage 5
Overzicht bodemkaart
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Bijlage 5: Bodemkaart
AM20409 Venlo Wylrebeek
Bodemkaart

Veengronden
Meerveengronden

Enkeerdgronden

Poldervaaggronden

Hoge bruine enkeerdgronden

Algemene onderscheidingen

Kalkloze zandgronden

Bebouwing

Vlakvaaggronden

Moderpodzolgronden

Vorstvaaggronden

Holtpodzolgronden

Rivierkleigronden

Opgehoogd of opgespoten
Vergraven

Kalkloze poldervaaggronden

Water

Zandbrikgronden

Kalkloze ooivaaggronden

Zand-, leem- of grindgroeve

Rooibrikgronden

Oude rivierkleigronden

Loopodzolgronden

Schaal
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Bijlage 6
Reliëfkaart
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AHN (meter +NAP)
14
15.57
17.15
18.72

Bijlage 6: Reliëfkaart
AM20409 Venlo Wylrebeek

N

Schaal
.30
23.45
25.02
26.60
28.17
29.75
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