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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden kon enkel een
vooronderzoek in de vorm van
een
bureauonderzoek
(2019A258)
en
een
landschappelijk
bodemonderzoek (2019A431)
uitgevoerd worden.
Op basis van het beide
onderzoeken was het mogelijk
om met voldoende zekerheid
een uitspraak te doen over de
aanof afwezigheid van
archeologisch erfgoed, de
waarde
daarvan
(kennispotentieel)
en
de
omgang hiermee. Daarom is
geen
bijkomend
vooronderzoek noodzakelijk.

Afb. 40: Beslissingsboom bij de
afweging voor de noodzaak van
verder vooronderzoek en/of een
opgraving (Bron: OE, CGP 3.0, p.
32).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Op basis van het bureauonderzoek werd volgende inschatting gemaakt:
Het onderzoeksgebied ligt op de rand van een droogdal op het Kempens Plateau, uitgesneden door een
voormalige bijloop van de Dorpsbeek. Hoewel het droogdal op basis van cartografische bronnen recent van aard
zou kunnen zijn, kan er momenteel geen uitsluitsel gegeven worden over de ouderdom ervan. Een wijziging in de
ligging van hoogtelijnen op recentere topografische kaarten kan immers ook te wijten zijn aan mijnverzakkingen.
Vanuit topografische standpunt kan het terrein dus een zekere aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op de
prehistorische mens. De aanwezigheid van een vijver op het terrein vormt mogelijk een bijkomende indicatie voor
de aanwezigheid van een bron op of in de onmiddellijke omgeving van het terrein. Daarnaast komen in de
omgeving volgens de bodemkaart podzolbodems voor en is de verstoring van het oorspronkelijk bodemprofiel van
de op het terrein weergegeven OB-bodem mogelijk relatief beperkt. Dit vermits het merendeel van het terrein
steeds in gebruik was als tuin. Een podzdolbodem heeft, indien gaaf bewaard, een hoog potentieel op het
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aantreffen van intacte prehistorische artefactensites.36 De kans op het aantreffen van prehistorische
artefactensites kan bijgevolg als matig worden ingeschat.
Aangezien er verschillende CAI-locaties in de omgeving (>250 m) gekend zijn uit het neolithicum, maar dedze
overwegend dichter bij de beek liggen, kan de kans op het aantreffen van landbouwgemeenschappen uit deze
periode als laat tot matig worden ingeschat.
Cartografische bronnen tonen aan dat het onderzoeksgebied tot in de 20ste eeuw steeds onbebouwd was. Vanaf
1939 lag een woonhuis op het onderzoeksgebied.
CAI-locaties die wijzen op menselijke bewoning vanaf de middeleeuwen tot op heden situeren zich meer naar het
zuiden, ter hoogte van het huidige centrum van Genk.
De kans op het aantreffen van historische sites op het onderzoeksterrein kan bijgevolg als laag worden ingeschat,
maar is desondanks niet onbestaande.
Het landschappelijk bodemonderzoek wees uit dat het terrein op de meeste plaatsen verstoord is tot op minimaal
85 cm diepte. De kans is dan ook groot dat potentieel aanwezige archeologische waarden, zeker daterend uit de
steentijd, inmiddels vergraven zijn op het grootste deel van het terrein. Slechts twee smalle zones ter hoogte van
de zuidwestelijke en noordelijke perceelgrens bleken onverstoord. Hier werd een podzolprofiel aangetroffen. De
noordoostelijke zone met een goed bewaard podzolprofiel is iets hoger gelegen en heeft op het terrein een
oppervlakte van slechts ca. 300 m². Het in het bureauonderzoek omschreven droogdal kon tijdens het
landschappelijk bodemonderzoek niet worden opgespoord.
Gezien de zones waarin een bewaard oorspronkelijk podzolprofiel voorkomt, bestaan uit twee smalle stroken
verspreid over de noordoostelijke en zuidwestelijke perceelgrens en hun oppervlakte bovendien beperkt is, is het
potentieel op kenniswinst bij uitvoer van verder onderzoek in deze zones eerder klein. Gezien de rest van het
terrein verstoord is tot op minimaal 85 cm diepte, is de kans groot dat zeker prehistorische artefactensites hier
niet bewaard zijn. Diepe bodemsporen zouden eventueel wel nog kunnen voorkomen, maar ook hier lijkt het
kennispotentieel bij uitvoer van verder onderzoek beperkt.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 1: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend
gedeelte, 1.4 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De initiatiefnemer plant op een circa 5200 m² groot terrein aan de Weg naar As 84 te Genk, kadastraal gekend als
Genk, Afdeling 1, sectie I, perceel 1641C, de verbouwing van een villa tot dokterspraktijk en een nieuwbouw van
een appartementsblok met omgevingswerken.
Voorafgaand aan de werken wordt de bestaande carport/berging gesloopt en wordt een siervijver gedempt.
Tevens worden struiken, grassen en verhardingen verwijderd. Hiervoor worden vnl. bodemingrepen in geroerde
bodems voorzien of wordt enkel de teelaarde weggegraven. Het bestaande vlakke reliëf zal overwegend behouden
blijven. De impact van deze werken is dan ook eerder beperkt.
Verder zullen enkele bestaande bomen gerooid worden, waarvoor verstoringen tot op een diepte van max. 1,5 m
worden verwacht.
Voor de bouw van het appartementsblok (circa 859 m²) wordt ter hoogte van de kelders (1156 m² + 90 m²) tot op
ca. 339 cm onder het maaiveld uitgegraven. 3 liftschachten (ca. 4,5 m²) worden uitgegraven tot op 479 cm onder
het maaiveld. Ter hoogte van het appartementsblok kunnen bijgevolg diepgaande verstoringen verwacht worden
die het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief volledig zullen vergraven.
De bestaande woning wordt omgevormd in een huisartsenpraktijk waarbij enkel het interieur aangepakt zal
worden. Tijdens deze renovatie worden dan ook geen bodemingrepen gepland en is er bijgevolg geen impact.
36
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Ten noorden van de woning voorziet men een aanbouw (ca. 436 m²) die gefundeerd wordt op een vloerplaat
waarvoor ca. 30 cm van het bestaand maaiveld wordt afgegraven, met een vorstrand waarvoor afgravingen gaan
tot ca. 60 à 90 cm diep. Hoewel de verstoringen voor de aanleg van de vloerplaat eerder beperkt lijken, kan de
uitgraving van de vorstrand het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief wel degelijk verstoren.
Bovendien moet hier ook rekening gehouden worden met de aanleg van leidingen die dieper kunnen liggen.
Bodemingrepen aangaande de verhardingen rondom de gebouwen zullen reiken tot op een diepte van maximum
50 cm onder het maaiveld. Voor tuinaanleg worden over het algemeen bodemingrepen tot 50 cm diep voorzien,
plantkuilen voor bomen kunnen plaatselijk tot 1 m diep uitgegraven worden. Een infiltratiebekken (ca. 55 m²)
centraal op het terrein wordt uitgegraven tot op 1,5 m onder het maaiveld, twee regenwaterputten tot op 3,39 m
onder het bestaand maaiveld.
Verder wordt de aanleg van leidingen gepland tussen de gebouwen op het terrein en de Weg naar As en ter hoogte
van de footprint van het gepland appartementsgebouw en de dokterspraktijk. Verwacht wordt dat hiervoor
verspreid over het terrein bodemingrepen plaatsvinden tot op maximaal 1,2 m onder het huidige maaiveld.
Gezien op basis van het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat het merendeel van het terrein verstoord is tot
op minimaal 85 cm diepte, is de kans groot dat potentieel aanwezige archeologische resten inmiddels vergraven
zijn. Dit is m.n. het geval ter hoogte van het centrale terreindeel waar de meest diepgaande bodemingrepen zullen
plaatsvinden. Enkel ter hoogte van de noordoostelijke en zuidwestelijke terreingrenzen was het oorspronkelijk
bodemprofiel vrijwel ongeroerd. Deze zones blijven volgens de ontwerpplannen grotendeels in gebruik als
groenzones, waardoor ze tijdens de geplande werken mogelijk in mindere mate verstoord worden.

1.4 Bepaling van maatregelen
Hoewel uit het bureauonderzoek bleek dat het terrein over een matig potentieel beschikte voor het aantreffen
van prehistorische artefactensites en de kans niet onbestaande bleek dat er ook latere archeologische resten op
het terrein aanwezig zijn, wees het landschappelijk bodemonderzoek uit dat het terrein op de meeste plaatsen
verstoord is tot op minimaal 85 cm diepte. Slechts twee smalle zones ter hoogte van de zuidwestelijke en
noordelijke perceelgrens bleken onverstoord. Hier werd een podzolprofiel aangetroffen. De noordoostelijke zone
met een goed bewaard podzolprofiel is iets hoger gelegen en heeft op het terrein een oppervlakte van slechts ca.
300 m².
Gezien de zones waarin een bewaard oorspronkelijk podzolprofiel voorkomt, bestaan uit twee smalle stroken
verspreid over de noordoostelijke en zuidwestelijke perceelgrens en hun oppervlakte bovendien beperkt is, is het
potentieel op kenniswinst bij uitvoer van verder onderzoek in deze zones eerder klein. Bovendien worden deze
zones vermoedelijk eerder beperkt geroerd tijdens de geplande werken. Gezien de rest van het terrein verstoord
is tot op minimaal 85 cm diepte, is de kans groot dat zeker prehistorische artefactensites hier niet bewaard zijn.
Diepe bodemsporen zouden eventueel wel nog kunnen voorkomen, maar ook hier lijkt het kennispotentieel bij
uitvoer van verder onderzoek beperkt en wegen de kosten van een vervolgonderzoek niet op tegen de baten.
Er wordt bijgevolg geen verder onderzoek aanbevolen en er werd dus ook geen Programma van Maatregelen
opgemaakt.
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