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Een archeologische en cultuurhistorische inventarisatie van Hout-Blerick
Gemeente Venlo
Advieskaart
RAAP-rapport 1703, kaartbijlage 1, schaal 1:7.500

legenda
Archeologische verwachting
Zone met een zeer hoge archeologische verwachting (archeologisch monument of
historische dorps -of stadskern)

Zone met een hoge archeologische verwachting

Zone met een middelhoge archeologische verwachting

Zone met een lage archeologische verwachting, maar waar een bijzondere
archeologische dataset kan voorkomen (natte gebieden)

Terreinen die archeologisch zijn onderzocht, maar die zijn vrijgegeven
voor vervolgonderzoek.

Advies

datering

Advies

Beleidslijn is om het archeologisch erfgoed 'in situ' te bewaren. Als dit niet mogelijk is,
wordt geadviseerd om vroegtijdig in de planvorming een historisch onderzoek en een
archeologisch onderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (al dan
niet met een bureaustudie) te laten uitvoeren. Tijdens dit onderzoek zal informatie
worden verzameld op basis waarvan belangenafweging en verdere besluitvorming
kan plaatsvinden.
Voorstel bij archeologische monumenten: geen bodemingrepen.
Voorstel in de historische kern van Hout-Blerick en de Blericksche Bergen ondergrens
van archeologisch onderzoek: bij planvorming van minimaal 30 cm diepte en een
omvang van 100 m2; tevens wordt aanbevolen om altijd archeologisch onderzoek
binnen een straal van 50 m van een archeologische vindplaats te laten uitvoeren.

akkerareaal

Laat Paleolithicum

boerderij

Mesolithicum

depot

Neolithicum

graf (?)

Steentijd

grafveld

Bronstijd

kampement

IJzertijd

kerk (tevens landmark)

Prehistorie

Beleidslijn is om het archeologisch erfgoed 'in situ' te bewaren. Als dit niet mogelijk is, wordt
geadviseerd om vroegtijdig in de planvorming een archeologisch onderzoek in de vorm van
een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) te laten uitvoeren. Tijdens
dit onderzoek zal informatie worden verzameld op basis waarvan belangenafweging en verdere
besluitvorming kan plaatsvinden.
Voorstel ondergrens archeologisch onderzoek: bij planvorming van minimaal 30 cm diepte en
een omvang van 250 m².

losse vondst

Romeinse tijd

nederzetting

Vroege Middeleeuwen

onbekend

Late Middeleeuwen

perceelsgrens

Middeleeuwen

schans

Nieuwe tijd

Beleidslijn is om het archeologisch erfgoed 'in situ' te bewaren. Als dit niet mogelijk is, wordt
geadviseerd om vroegtijdig in de planvorming een archeologisch onderzoek in de vorm van
een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) te laten uitvoeren. Tijdens
dit onderzoek zal informatie worden verzameld op basis waarvan belangenafweging en verdere
besluitvorming kan plaatsvinden.
Voorstel ondergrens van archeologisch onderzoek: bij planvorming van minimaal 30 cm diepte
en een omvang van 250 m².

villa

Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen

watermolen

Romeinse tijd - Nieuwe tijd

weg

Neolithicum - Nieuwe tijd

Beleidslijn is om het archeologisch erfgoed 'in situ' te bewaren. Als dit niet mogelijk is, wordt
geadviseerd om vroegtijdig in de planvorming een inventariserend veldonderzoek te laten
uitvoeren (in de vorm van een bureauonderzoek, eventueel aangevuld met een kleinschalig
verkennend booronderzoek). Tijdens dit onderzoek zal informatie worden verzameld op basis
waarvan belangenafweging en verdere besluitvorming kan plaatsvinden.
Voorstel ondergrens van archeologisch onderzoek: bij planvorming van minimaal 30 cm diepte
en een omvang van 5000 m²

steilrand (structuurlijn)

Beleidslijn: geen restricties ten aanzien van planvorming. Er is geen archeologisch onderzoek
meer noodzakelijk, ongeacht de diepte en omvang van de planvorming.

waardevolle haag

Archeologisch monument
terrein van hoge archeologische waarde

archeologische en cultuurhistorische elementen

veldkruis
boom

Behoud van de bestaande situatie is gewenst en ingrepen die leiden tot aantasting van de
cultuurhistorische resten dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Opgemerkt wordt dat
behoud en beheer van deze resten een landschappelijke meerwaarde kan bieden.

weg ouder dan 1806 (structuurlijn)
weg uit de periode 1806 - 1890 (structuurlijn)
houtwal
Romeinse weg

waardevolle laanstructuur
Voor te dragen voor bescherming

overig
Beleidslijn is om het archeologisch erfgoed 'in situ' te bewaren en behoud van de bestaande
situatie is gewenst: ingrepen die leiden tot aantasting van de archeologische resten dienen
zoveel mogelijk te worden vermeden. Als dit niet mogelijk is, dient vroegtijdig in de planvorming
een waarderend onderzoek te worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zal informatie worden
verzameld op basis waarvan belangenafweging en verdere besluitvorming kan plaatsvinden.
Vanwege de zeer hoge archeologische waarde van dit terrein wordt aanbevolen om op dit terrein,
inclusief het nabijgelegen gebied in het dal van de Springbeek, een waarderend archeologisch
onderzoek (proefsleuven) uit te voeren, om zodoende de begrenzing er van vast te stellen,
teneinde het voor te dragen voor behoud in situ en wettelijk te beschermen.

Beleidslijn is om het archeologisch erfgoed 'in situ' te bewaren en behoud van de bestaande
situatie is gewenst: ingrepen die leiden tot aantasting van de archeologische resten dienen
zoveel mogelijk te worden vermeden. Als dit niet mogelijk is, dient vroegtijdig in de planvorming
een waarderend onderzoek te worden uitgevoerd. Vindplaatsen in de gebieden waar geen
archeologisch onderzoek noodzakelijk is, zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Tijdens
dit onderzoek zal informatie worden verzameld op basis waarvan belangenafweging en verdere
besluitvorming kan plaatsvinden.

Terrein met ensemble van waardevolle archeologische
(en cultuurhistorische) resten
water
natuurlijke waterloop (structuurlijn)
aangelegde "historische" waterloop
grens onderzoeksgebied
2008

