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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Hot op heden werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (2017C165).
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op de percelen Genk, afdeling 4, sectie D: percelen 1238f11,
1238l11, 1238w11, 1238x11 en meer bepaald op fase 1 en fase 2 van de ontwikkeling die hier gepland is.
Het onderzoek werd uitgevoerd om de archeologische potentie van het terrein voor (proto-)historische sites te
evalueren.
Op basis van het proefsleuvenonderzoek kon met voldoende zekerheid een uitspraak gedaan worden over de aanof afwezigheid van archeologisch erfgoed in het onderzoeksgebied en kon een gemotiveerd advies opgesteld
worden over het al dan niet uitvoeren van verder archeologisch onderzoek.

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
De voorliggende nota heeft duidelijk gemaakt dat het terrein over een laag archeologisch potentieel beschikt. Het
proefsleuvenonderzoek leverde noch archeologische sporen noch vondsten. Het onderzoek toonde tevens aan
dat de oorspronkelijke podzolbodem in een groot deel van het onderzoeksgebied is verstoord. We schatten de
kans op de aanwezigheid van een waardevol archeologisch bodemarchief dan ook als erg laag in.
Er worden dan ook geen verdere maatregelen geadviseerd.
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