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2. Programma van Maatregelen met uitstel van
onderzoek
2.1.Gemotiveerd Advies
2.1.1. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek
Tussen de Bosbesstraat, Heesterbesstraat en de Mispadstraat start Infrax cvba weldra met
het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en bijbehorende wegenis.
Er zijn geen verstoringen bekend binnen het plangebied. Op basis van het
bureauonderzoek bestaat een gerede kans dat er nederzettingsresten of sporen van
begraving voorkomen vanaf het neolithicum tem de late middeleeuwen. Om die reden
werden een proefsleuvenonderzoek. Omwille van interne bedrijfsvoering bij de
opdrachtgever

werd

een

vervolgonderzoek,

voor

het

indienen

van

de

verkavelingsvergunning, als onwenselijk beschouwd. Om die reden wordt het
bureauonderzoek aangevuld met een programma van maatregelen voor uitstel van
onderzoek. Indien dit toegevoegd wordt aan het bureauonderzoek dan wordt de
archeologienota als volledig beschouwd.

2.1.2. aanwezigheid van een archeologische site
Tijdens

het

bureauonderzoek

werd

een

middelhoge

trefkans

opgesteld

voor

nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen en sporen van
begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen. Dit is echter een
verwachting. De aanwezigheid van een vindplaats kon, louter op basis van het
bureauonderzoek, niet bepaald worden.

2.1.3. Waardering van de archeologische site
Ondanks dat er een verwachting is opgesteld, kan er momenteel niet met zekerheid gesteld
worden dat er een vindplaats aanwezig is. Er kan bijgevolg geen waardering plaats vinden.
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2.1.4. Impactbepaling
Binnen het plangebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij zal een
diepe impact plaatsvinden. Ook de latere wegeniswerken zullen de nodige impact
veroorzaken.

2.1.5. Bepaling van maatregelen
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kwam naar voren dat er een
vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is.
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2.2 Administratieve gegevens
Projectcode

2017C304

Nummer wettelijk depot

Niet van toepassing

Naam en

ArcheoPro Vlaanderen

erkenningsnummer

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),

erkend archeoloog

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT

Provincie

Limburg

Gemeente

Genk

Deelgemeente

/

Plaats

J Bosbesstraat, Heesterbesstraat, Mispadstraat

Toponiem
Bounding Box
Kadastrale gegevens

X: 230848.35

Y: 186084.34

X: 230986.29

Y: 186340.60

Gemeente: Genk Afdeling: 3 Sectie: B Nrs.: Openbaar
domein, 636g (partim), 636f (partim), 636e (partim),
636f (partim), 636h (partim), 638f (partim), 647x
(partim), 646a (partim), 645g (partim), 644k (partim),
643n, 630e (partim), 630d (partim), 633 a (partim) 634f
(partim)

Kaartblad

/
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Kadasterkaart

Topografische kaart

2.3. Aanleiding vooronderzoek
Vandaag de dag is het circa 5582 m² grote plangebied. Dit plangebied wordt verkaveld in
en Infrax cvba zal hier een nieuw gescheiden rioleringsstelsel met wegenis aanleggen.
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Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien de grootte
van de ingreep in de bodem groter is dan 1000 m² en de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan 3000 m² groot is, bij
de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd.

2.4. Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in
de bodem
Voor het plangebied werd reeds een bureauonderzoek uitgevoerd. Voor het verslag van de
resultaten verwijzen we graag naar de hoofdstukken 4 tot en met 8 van het
bureauonderzoek.

2.5. Onderzoeksstrategie en –methode
Op basis van het bureauonderzoek

werden de verschillende onderzoeksmethoden

beoordeeld en werd de onderzoekstrategie bepaald. Van iedere onderzoeksmethode zullen
de vier criteria voor keuzebepaling, zoals beschreven in hoofdstuk 5.3 van de Code van
Goede Praktijk worden. Deze criteria zijn:


Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?



Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?



Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit
terrein?



Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein?

Een landschappelijk booronderzoek dient een bijdrage te leveren in de kennis over de
mate van intactheid betreffende de natuurlijke bodemopbouw.
Dit is namelijk van essentieel belang bij een hoge archeologische verwachting voor
vindplaatsen van jager-verzamelaars en vissers. Dergelijke kampementen zijn namelijk zeer
erosiegevoelig. Van een goede conservering van zulke sites kan daarom pas gesproken
worden wanneer blijkt dat het natuurlijk bodemprofiel (vrijwel) intact is.
Wanneer het vermoeden bestaat dat grootschalige en diepgaande (sub-)recente
verstoringen zich situeren binnen een onderzoeksgebied is het eveneens aangewezen om
dit met harde data te checken door middel van onderhavige methode.
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Indien er onduidelijkheid bestaat over de landschappelijke ontwikkeling en opbouw van het
landschap, omdat het beschikbare kaartmateriaal ontoereikend is, is dit ook een in te zetten
werkwijze.
Manuele boringen worden uitgevoerd met een gutsboor en/of een Edelmanboor.
Gutsboren hebben hierbij een minimale diameter van 3 centimeter en Edelmanboren een
minimale diameter van 7 centimeter. De keuze van het grid en de resolutie gebeurt in
functie van de te verwachten complexiteit van het landschap. Het gehanteerde grid is steeds
van die aard dat het toelaat om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over het geheel
van het onderzochte gebied én dat vooral de vigerende onderzoeksvragen beantwoord
kunnen worden.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode handmatig toe te
passen.
Tevens is het niet schadelijk op het eventuele aanwezige bodemarchief.
Echter het is geen nuttige methode en daarom evenmin noodzakelijk. Er geldt
namelijk een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars.
Het beschikbare kaartmateriaal wordt voldoende geacht om het onderzoeksgebied
landschappelijk te bestuderen.
Bij

het

graven

van

landschappelijke

profielputten

dienen

de

heersende

onderzoeksvragen beantwoord te worden die moeilijk door middel van landschappelijke
boringen vast te stellen zijn. Een andere functie is hierbij een verificatie van de
boorresultaten en de lithogenetische analyse en interpretatie ten behoeve van de genese en
gaafheid van het landschap te verkrijgen. Vaak gaat het hierbij om complexe natuurlijke
stratigrafische sequenties zoals bijvoorbeeld in holocene alluviale zones. De dekkingsgraad
en inplanting zijn van die aard dat ze volstaan om voldoende gefundeerde uitspraken te
doen over de rest van het onderzochte gebied. De referentieprofielen worden zo aangelegd
dat ze alle aardkundige eenheden omvatten waarin archeologische sites in stratigrafisch
primaire positie kunnen voorkomen die relevant zijn voor de vraagstellingen van het
onderzoek. Dit is een soort “detaillering” binnen het reguliere verkennende landschappelijk
onderzoek. Dit is de enige manier om op een zeer effectieve en efficiënte wijze
(kostenbesparend én zonder voor verassingen te komen staan) inzicht te verkrijgen in het
landschap (genese, processen, gaafheid) en daarmee de archeologische potentie.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode toe te passen.
Het onderzoek is schadelijk, omdat een landschappelijke put verstorend is voor de
7

Oude Hoeve fase III, Genk

ArcheoPro Vlaanderen

eventuele aanwezige site. Echter het is nu éénmaal een archeologisch methode om
complexe landschappelijke natuurlijke stratigrafieën te bestuderen.
Het advies luidde om ook geen landschappelijk booronderzoek te laten uitvoeren om
diverse redenen. Op basis daarvan zijn onrechtstreeks landschappelijke profielputten dan
ook geen nuttige methodiek hier en daarom evenmin noodzakelijk.
Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar
vondstmateriaal aan de oppervlakte. Wanneer een plangebied in gebruik is als akkerland
dan is dit veelal een in te zetten methode wanneer het er braak bij ligt. Dit is namelijk een
zeer snelle, goedkope en efficiënte karteringsmethode voor eventuele aanwezige
archeologische vindplaatsen. De kans is vele male groter dat archeologische indicatoren
aangeploegd zijn en aan het oppervlak liggen dan dat men dit (statistisch) opboort door
middel van een megaboring. Bij het aantreffen van indicatoren kan men tevens hier een
aantal landschappelijke boringen plaatsen om de gaafheid van het bodemprofiel te kunnen
inschatten.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode toe te passen.
Echter zal de leesbaarheid nihil zien gezien de aanwezigheid van bos binnen het
plangebied.
Een dergelijk onderzoek is totaal onschadelijk. Het is dus geen nuttige methode gezien
de terreincondities en daarom evenmin noodzakelijk.
Een geofysisch onderzoek is een onderzoeksmethode voor archeologische sporen die een
afwijking veroorzaken in een magnetisch of elektrisch veld. Hiervoor stuurt men
elektrische en magnetische pulsen in de grond die onschadelijk zijn.
Geofysisch onderzoek kan in vier hoofdvormen worden uitgevoerd:
-Grondradar (GPR)
-Magnetometer-onderzoek
-Electromagnetisch onderzoek (EM)
-Elektrische weerstandsmetingen
De verschillende typen geofysische meetinstrumenten kunnen elk specifieke soorten
ondergrondse structuren en lagen detecteren. De keuze van de juiste methode, alsmede van
de juiste meetmethodiek is cruciaal voor een optimaal resultaat. Een geofysisch onderzoek
8
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vindt plaats door in een regelmatig patroon van raaien een groot aantal metingen te doen.
Niettemin is het vaak zo dat de bekomen metingen van de verschillende geofysische
inzetbare techniek vaak elkaar aanvullen en leiden tot een beter eindresultaat.
Elektromagnetische metingen kunnen echter grotendeels

worden beïnvloed door de

aanwezigheid van goede elektrische geleiders als stalen hekken, hoogspanningsmasten en
elektriciteitskabels. Tenslotte is deze techniek ook vaak niet inzetbaar door de aanwezigheid
van te dikke ophogingspakketten en/of bouwpuin. Ook dient men in het achterhoofd
houden dat waterputten blijkbaar heel lastig te meten en/of te interpreteren zijn.
Binnen het plangebied is er een hoge trefkans voor vuursteenvindplaatsen van jagerverzamelaars als een (middel)hoge voor nederzettingsresten en sporen van begraving
betreffende landbouwers Dergelijke archeologische resten die bij allerlei archeologische
methodes worden aangetroffen zijn van die aard dat ze geen afwijking praktisch
veroorzaken in het magnetisch of elektrisch veld. Meestal zijn de sporen en/of mobilia
klein en beperkt van aard. Dergelijke archeologische resten zijn vaak erg moeilijk geofysisch
op te sporen of vast te leggen en/of de verzamelde data hiervan is onbruikbaar tot niet te
duiden. Tot op heden geeft het weinig bevredigde en constante resultaten. De
onderzoeksmethode van proefsleuven scheppen hierbij een veel beter beeld en kunnen
hierbij eveneens een waardering toekennen aan elk individueel spoor.
Zowel het bovenstaande als onderstaande is van de hand van dhr. J. Orbons een
deskundige terzake. Met uitzondering van publieke profane dan wel religieuze gebouwen
evenals stadsverdediging wordt dit type van onderzoek zelden tot nooit ingezet.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode toe te passen na
het rooien van de aanwezige bomen.
Tevens is het niet schadelijk op het eventuele aanwezige bodemarchief, maaris het geen
nuttige methode en daarom evenmin noodzakelijk.

Indien de resultaten van het landschappelijk booronderzoek aantonen dat er nog (vrijwel)
intacte, bodems (al dan niet lokaal/zonaal) aanwezig zijn én dit nabij het maaiveld, dient er
een verkennend archeologisch booronderzoek te worden uitgevoerd.
Een dergelijk booronderzoek is de beste methode om vuursteenvindplaatsen van jagerverzamelaars, die een hoge trefkans kregen toegekend voor het hele plangebied, op te
sporen. Men gebruikt hierbij een handmatige edelmanboor met een boorkop van minimaal
10 cm als diameter. Het gehanteerde regelmatig verspringend driehoeksgrid bedraagt 10
9
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meter als afstand tussen de raaien en 12 meter tussen de boringen in een raai. Het
opgeboorde sediment wordt hierbij gezeefd over een zeef met een maximale maaswijdte
van 2 mm. Bij sedimenten die zich niet lenen tot zeven, mag het sediment gesneden
worden op een manier die toelaat om vondsten van kleine omvang visueel waar te nemen.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode handmatig toe te
passen.
Tevens is het niet overdreven schadelijk op het eventuele aanwezige bodemarchief. Het
is echter geen nuttige methode en daarom ook niet noodzakelijk. Dit is namelijk
afhankelijk van de resultaten van een landschappelijk booronderzoek. Het inzetten van een
landschappelijk booronderzoek werd om diverse redenen niet noodzakelijk geacht. Hierbij
is vooral van belang dat er een lage archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen van
jager-verzamelaars.

Indien de resultaten van een verkennend archeologisch booronderzoek (al dan niet
lokaal/zonaal) positief zijn én dit nabij het maaiveld dan dient ter hoogte van deze
positieve boringen een waarderend archeologisch booronderzoek te worden uitgevoerd.
Dit type booronderzoek heeft als doel de reeds opgespoorde jager-verzamelaars sites te
evalueren door middel van boringen. Het hanteert dezelfde technieken als het verkennend
archeologisch booronderzoek maar in andere resoluties afgestemd op de specifieke
onderzoeksvragen en -doelstellingen.
Men gebruikt hierbij een handmatige edelmanboor met een boorkop van minimaal 15 cm
als diameter. Het gehanteerde regelmatig verspringend driehoeksgrid bedraagt 5 meter als
afstand tussen de raaien en 6 meter tussen de boringen in een raai. Het opgeboorde
sediment wordt hierbij gezeefd over een zeef met een maximale maaswijdte van 2 mm. Bij
sedimenten die zich niet lenen tot zeven, mag het sediment gesneden worden op een
manier die toelaat om vondsten van kleine omvang visueel waar te nemen.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode handmatig toe te
passen.
Gezien men in een fijnmazig grid boort, is in feite sprake van een zekere schadelijkheid.
Echter het is één van de beste methodes om aanwezige vuursteenvindplaatsen te waarderen
en af te lijnen.
Het is echter geen nuttige methode en daarom ook niet noodzakelijk. Dit is namelijk
afhankelijk van de resultaten van een verkennend archeologisch booronderzoek.
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Indien op basis van een waarderend archeologisch booronderzoek duidelijk is dat er een
vuursteenvindplaats aanwezig booronderzoek (al dan niet lokaal/zonaal) is én dit nabij het
maaiveld, dan kunnen proefputten in functie van steentijdsites een beter inzicht geven
in de ruimtelijke spreiding van de vondsten gerelateerd aan een vuursteenvindplaats. Het
doel van proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde van de totaliteit
van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te
graven. Specifiek voor jager-verzamelaars (Steentijd) kampementen wordt een methode
gebruikt waarbij met de hand vierkante proefputten worden gegraven. Indien een vast grid
wordt gehanteerd, worden de proefputten uitgezet in een grid van maximaal 15x 18 meter.
De proefputten zijn, afhankelijk van de onderzoeksvragen en –doelstellingen, 0,25
vierkante meter of 1 vierkante meter groot en vierkant van vorm.
Het sediment wordt per proefput uitgezeefd, en dit per aardkundige eenheid, laag of
eventueel fijner arbitrair niveau. Alle aardkundige eenheden die vondsten kunnen bevatten
worden onderzocht. Het zeven gebeurt met een maaswijdte van maximaal 2 millimeter. Bij
situaties met weinig variatie in de aardkundige eenheden wordt in arbitraire niveaus van
maximaal 10 centimeter gewerkt. Indien het zeven met een maaswijdte van 2 millimeter
niet relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en –doelstellingen kan
een grotere maaswijdte gehanteerd worden. De maaswijdte overschrijdt echter in geen
geval 6 millimeter.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode toe te passen na
het rooien van de bomen.
Het onderzoek is schadelijk, omdat een proefput verstorend is voor deze specifiek zone
binnen oppervlakte van de site. Indien het onderzoek goed wordt uitgevoerd is het niet
overdreven schadelijk voor het bodemarchief.
Het is echter geen nuttige methode en daarom ook niet noodzakelijk. Dit is namelijk
afhankelijk van de resultaten van een waarderend archeologisch booronderzoek.

Een proefsleuvenonderzoek is de meest geschikte methode om zowel nederzettingsresten
en/of begravingen van landbouwers al dan niet vast te stellen en/of te waarderen. Door
middel van een graafmachine wordt op steekproefgewijze methode veelal de teelaarde
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en/of niet-relevante ophogingspakketten van diverse aard verwijderd. Hierbij wordt
onderzocht of er antropogene sporen en/of muurresten aanwezig zijn.
Gezien er geen specifieke archeologische elementen van landbouwersgemeenschappen met
zekerheid aanwezig zijn wordt een standaardonderzoek geadviseerd waarbij gewerkt wordt
met continue 2 m brede sleuven. De keuze van continue sleuven is gebaseerd op de
resultaten van een recente studie (Haneca, K., S. Debruyne, S. Vanhoutte & A. Ervynck. 2016.
Onderzoeksrapport archeologisch onderzoek met proefsleuven. Op zoek naar een optimale strategie.
Agentschap Onroerend Erfgoed. Brussel) waaruit blijkt dat de hoogste trefkans kan bekomen
worden bij het gebruik van 2 m brede sleuven. Bovendien heeft deze methode als voordeel
dat het niveau in functie van het micro-reliëf gemakkelijker gevolgd kan worden.
Bijkomstige pluspunten is de geringe tijdsinvestering om het proefsleuvenpatroon uit te
zetten en dat er minder machinebewegingen nodig zijn.
Wanneer men de criteria overloopt dan is het mogelijk om deze methode toe te passen na
het rooien van de aanwezige bomen..
Het onderzoek is schadelijk, omdat een proefsleuf verstorend is voor deze specifiek zone
binnen oppervlakte van de site. Indien het onderzoek goed wordt uitgevoerd is het niet
overdreven schadelijk voor het bodemarchief. Echter het is nu éénmaal dé aangewezen
archeologisch methodes om eventuele aanwezige vindplaatsen van landbouwers
(grondsporen) te karteren en te waarderen. Het is ook een nuttige methode en wordt
daarom ook noodzakelijk geacht. Men heeft namelijk weet van grootschalige en
diepgaande aanwezige verstoringen.
De opdrachtgever kiest echter voor een uitgesteld traject waardoor het op dit moment
onmogelijk wordt het onderzoek uit te voeren.

2.6. Vraagstelling en onderzoeksdoelen
Doelstellingen van het vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek werd voor het plangebied een middelhoge trefkans toegekend
voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen en voor
sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de late middeleeuwen. Om deze
verwachting te toetsen worden de volgende onderzoeken geadviseerd:


Proefsleuvenonderzoek: Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de
verwachting opgesteld tijdens het bureauonderzoek te toetsen, en indien de
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aanwezigheid van sporen kan worden gestaafd een waardering aan de vindplaats
geven.

De te beantwoorden onderzoeksvragen
Proefsleuvenonderzoek


Zijn er sporen aanwezig?



Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?



Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren?



Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en
vondstensemble?



Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie?



Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

2.7. Onderzoekstechnieken
Proefsleuvenonderzoek
Voor de start van het proefsleuvenonderzoek wordt een melding gedaan bij het agentschap
Onroerend Erfgoed ter kennisgeving van de startdatum. De melding gebeurt minstens drie
werkdagen voor de start van het onderzoek.
De uitvoering van het proefsleuvenonderzoek kan worden bijgesteld op basis van de
resultaten van het landschappelijk booronderzoek.
Voor het proefsleuvenonderzoek wordt de methode van continue sleuven gebruikt:
-

De sleuven worden in functie van het plangebied aangelegd

-

De proefsleuven hebben een breedte van 2 m

De keuze van smalle sleuven is gebaseerd op de resultaten van een recente studie waaruit
blijkt dat de hoogste trefkans kan bekomen worden bij het gebruik van 2 m brede sleuven.
Gezien de beperkte breedte van het plangebied werd gekozen om de sleuven in functie
hiervan aan te leggen.
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Er zijn in totaal 7 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 710 m².
Werkputnummer

lengte

1

80 m

2

50 m

3

60 m

4

80 m

5

50 m

6

20 m

7

15 m

TOTAAL

355 m

Tabel 1: Werkputnummers met hun lengte.
Het plangebied is 5882 m² groot. Volgens het huidige proefsleuvenplan wordt 710 m²
opgelegd wat neerkomt op 12,07 % van het terrein. Daarnaast wordt minstens 0,43 %
(25,29 m²) voorzien in de vorm van kijkvensters. De kijkvensters dienen om de eventueel
aangetroffen resten beter te kunnen vatten en de context te bepalen. In het geval van de
afwezigheid van resten of sporen worden ze gebruikt om te controleren of de proefsleuven
een misleidend beeld vormen, dan wel om de afwezigheid te staven. De kijkvensters zijn
niet groter dan de afstand tussen 2 proefsleuven. Ze zijn echter voldoende groot om de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt uitgegaan van 1 archeologisch
onderzoeksniveau en dit onder de bouwvoor of eventueel verstoorde lagen onder de
bouwvoor. De diepte waarop het archeologisch niveau verwacht wordt is circa 30 à 60 cm
beneden maaiveldniveau. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat er meerdere
onderzoeksvlakken aanwezig zijn dan wordt ieder niveau apart gewaardeerd.
Sporen die tegen de wand van de proefsleuf worden aangetroffen worden opgeschoond
om de relatie met het profiel te documenteren. Alle sporen worden gefotografeerd en
ingetekend. Een selectie van de sporen wordt gecoupeerd om de onderzoeksvragen te
kunnen beantwoorden. Wanneer het diepe sporen betreft, bijvoorbeeld een waterput, dan
wordt de diepte en de opbouw door middel van een boring achterhaald.
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Dagelijks wordt een volledige opmeting van sleuven, kijkvensters en sporen uitgevoerd.
Dagelijks is dus een recent en aangevuld grondplan beschikbaar dat op elk ogenblik
aangeleverd kan worden.
De werkputten en sporen worden door een metaaldetector gecontroleerd. Sporen die een
signaal geven worden aangeduid in de sporenlijst. Vondsten die buiten een spoorcontext
worden vastgesteld worden ingemeten op het grondplan met een vondstnummer dat
voorzien is van de code Md. De metalen vondsten worden beschermd tegen degradatie van
het materiaal.

Afbeelding 1: Proefsleuvenplan met aanduiding van het plangebied (roze kader) en de voorziene
proefsleuven (rode kaders). Als ondergrond is de topokaart gebruikt.
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In iedere werkput wordt minstens 1 profielput aangelegd. De profielputten worden zo
geplaatst dat er een goed beeld kan worden gevormd van de bodemkundige situatie binnen
het plangebied. De profielputten worden machinaal aangelegd. Ze worden opgeschoond,
gefotografeerd, ingetekend en beschreven. De profielputten worden beschreven en
bestudeerd door de bodemkundige of de bodemkundig assistent. Van ieder profiel wordt
de absolute hoogte van zowel het maaiveld als van het archeologisch vlak opgemeten en op
de profieltekening aangegeven.
Na het onderzoek worden de werkputten gedicht om verder degradatie van eventueel
aanwezige sporen te voorkomen. Indien kwetsbare sporen worden aangetroffen dan
worden deze bedekt door middel van worteldoek zodat ze bij een vervolgonderzoek niet
verder worden aangetast vooraleer ze verder onderzocht kunnen worden.

2.8. Evaluatiecriteria
De voorgestelde onderzoeken worden als succesvol beschouwd en mogen afgerond
worden wanneer aan de volgende criteria voldaan is:


Proefsleuvenonderzoek: Beantwoording van de onderzoeksvragen, het vaststellen
van de aan- of afwezigheid van een vindplaats en in het geval van de aanwezigheid
van een vindplaats een gedetailleerde waardering opstellen en een duidelijk beeld
scheppen van deze vindplaats in functie van de daaropvolgende opgraving.

2.9. Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van
Goede Praktijk
Er worden geen afwijkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Praktijk. Indien
tijdens het veldwerk blijkt dat een afwijking noodzakelijk dan wordt dit gemotiveerd
beschreven in de nota.

2.10. Randvoorwaarden
Aangezien een deel van het plangebied bebost is, worden bij de rooiwerkzaamheden de
volgende randvoorwaarden opgelegd:


De bomen worden tot net boven maaiveldniveau gerooid.
16

Oude Hoeve fase III, Genk

ArcheoPro Vlaanderen



Voor het afvoeren van het hout vanuit het plangebied richting de weg wordt
vermeden dat er meermaals over dezelfde locatie gereden wordt, dit om
spoorvorming en bijgevolg verstoring te vermijden. Indien het uit praktische
overweging niet mogelijk is om de sporen te spreiden worden op voorhand
rijplaten gelegd.
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