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1

Inleiding

In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in april 2017 een a rcheologienota opgesteld naa r de
a rcheologis che waa rde va n het tra cé va n Collector Voer Fase 2, tussen de s tra ten Vi ts chen en Commanderie
(Afb. 1). De a rcheol ogienota bes taa t uit een bureauonderzoek uitgevoerd naa r aanleiding van de
voorgenomen aanleg va n droogweerafvoerleidingen (DWA), regenwa tera fvoerleidingen (RWA) en
grondverbeteringzones in het tra cé, herinri chtingwerken in het centrum van Sint-Ma rtens-Voeren, en een
beperkte verlegging van de ri vier de Voer in Schophem.

Afb. 1.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
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2
2.1

Uitgevoerde vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Volledigheid van het onderzoek

Tot op heden kon enkel een bureauonderzoek ui tgevoerd worden, aangezien de initia tiefnemer het terrein
nog niet heeft verworven en de ontei geningsprocedure pas kan opgesta rt worden nada t de vergunning is
bekomen. Momenteel wordt geen toestemming van de huidige eigenaar bekomen voor het ui tvoeren van
een vooronderzoek met ingreep in de bodem.
Op basis van de gegevens verkregen bij di t onderzoek kon de a rcheol ogis che, his toris che, geologis che en
bodemkundige situa tie voor de delen van het tra cé die binnen bebouwd gebied zo bes chreven worden, da t
duidelijk ges teld kan worden da t verder onderzoek geen kennispotentieel bezi t. Het vooronderzoek kan op
deze loca ties dan ook als volledi g worden bezien.
Naar aanleiding va n het bureauonderzoek wordt geconcludeerd da t de bermdelen en de delen bui ten de
openba re rui mte nader onderzoek behoeven (Afb. 3). De a fwezigheid va n een a rcheologische si te of
kennispotentieel is voor deze delen onvoldoende bewezen. Het advies luidt daa rom da t uitges teld
vooronderzoek moet plaats vinden na het aanvra gen of bekomen va n de s tedenbouwkundige vergunning.

2.2

Aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed

De resultaten van het bureauonderzoek
In de omgeving van het plangebied is door veldprospectie een groot aantal Midden -Paleoli this che en
Neoli thische vonds tconcentra ties van lithisch ma teriaal bekend. Vonds ten die eenduidig in het LaatPaleoli thi cum of Mesoli thi cum te dateren zi jn ontbreken, maa r zi jn mogeli jk wel aanwezig onder het
bekende li thische ma teriaal maa r niet als zodanig te herkennen. Onderzoek bi j het dal va n de Hors tergrub
heeft laten zien da t een Mi dden-Paleoli thische hori zont (Rocourt-bodem) di cht aan het oppervlak ka n
zi tten. De Steenti jd si tes liggen alle op het hogere plateau boven het Voerdal , maa r gezien de nabi jheid is
het even goed mogelijk da t er in het dal resten uit deze perioden aanwezig zijn.
Ui t de la te prehis torie zi jn in de regio geen a rcheologis che sporen bekend, maa r di t is mogelijk het gevolg
van de voorkeur va n prospecteurs en de herkenbaarheid en conserveri ng van het materiaal uit deze
peri ode.
In het dal bij Schophem, ter hoogte va n de Steenboskapel , is bi j een opgra ving een Romeinse villa
aangetroffen. Deze is naast grondverbeteringzones 1 en 2 gelegen. Een tweede Romeins gebouw is
opgegra ven op de rand van het pla teau boven ’s-Gra ven-Voeren. Prospectie heeft aangetoond da t ook
verder in het dal va n de Voer Romeinse res ten verwa cht mogen worden. Daa rnaas t zi jn er sporen bekend
van een Romeinse weg, die mogeli jk door grondverbeteri ngzones 1 en/of 2 liep en welli cht tussen
Schophem en Meulenberg, binnen het plangebied, de Voer kruiste.
De Romeinse villa te Steenbos werd in de Vroege Middeleeuwen opgevolgd door een koningshoeve ui t de
Ka rolingis che periode. In Sint-Ma rtens-Voeren liggen een Laa t-Middeleeuwse kerk en motte. Het is daa rom
mogelijk om ook elders in het dal sporen van Mi ddeleeuwse a cti vi teiten aan te treffen.
Het plangebied bevi ndt zich in het dal van de Voer. In het dal en op de omliggende pla teaus ligt een eolis ch
leemdek van maxi maal 4 m dik, da t op het einde van het Wei chselien is afgezet op sedimenten va n de
Kri jtzee (Forma tie van Gulpen of Vaals) of het Boven Ca rboon . In het dal kan deze leema fzetting vers toord
zi jn door de meanderende Voer en/of a fgedekt zijn door colluvi um of alluviale sedimenten.
Waa r het tra cé zich bui ten de openba re ruimte bevindt – tussen de Commanderie en de Koebeek en tussen
Schophem en de Meulenberg – zi jn di t natte leemgronden; i n het verleden waa rs chi jnli jk te na t voor
bewoning. Bewonings res ten zullen hier dan waa rs chi jnlijk ook niet aanwezi g zi jn, maa r sporen va n andere
a cti vi tei ten zi jn wel mogelijk. Historis ch kaart- en fotomateriaal la ten echter zien da t tussen Schophem en
de Meulenberg boomgaarden hebben gelegen, die eventuele a rcheologis che resten wellicht hebben
vers toord (Afb. 3).
Waa r het tra cé de openba re wegen volgt en op de loca ties va n de grondverbeteringzones zi jn droge
leemgronden aanwezi g. Hier mogen dan ook zowel sporen van bewoning als van andere a cti vi tei ten
verwa cht worden. Te Schophem en in het centrum va n Sint-Ma rtens-Voeren ligt echter al een riolering die
eventuele a rcheologie s terk heeft vers toord. Op andere plaatsen zal enkel de funderi ng van het wegdek
eventuele resten tot een ma ximale diepte van 50 cm hebben aangetas t (Afb. 3).
Ter hoogte va n de s traa t Ottegraeven zal de ri oleri ng aangebra cht worden in de berm. His toris ch kaa rt - en
fotoma teriaal laten zien da t deze terrei nen in gebruikt zi jn gewees t als landbouwgrond en/of boomgaard,
wa t de ondergrond mogeli jk heeft vers toord (Afb. 3).
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Ook alle grondverbeteringzones zi jn in het verleden ooi t in gebruik gewees t als boomgaard (Afb. 3).
De exa cte ma te van vers toring door wegdekfundering of gebrui k als boomgaa rd of landbouwgrond is
nergens bekend binnen het plangebied.

Afb. 2.

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.

Op basis van het voorgaande kan de volgende speci fieke verwa chting per periode worden gegeven voor het
gehele plangebied, ui tgezonderd de loca ties waa r reeds riolering is aangebra cht:
-Een Midden-Paleoli this ch vonds tni veau kan onder en in het Pleistocene, eolische leemdek worden
aangetroffen. Een sporenni vea u ontbreekt over het algemeen voor deze periode.
- Een vondstni veau ui t het Laa t-Paleolithi cum en/of het Mesolithi cum kan in de top van het eolisch leemdek
worden aangetroffen. Deze kan zi jn a fgedekt door colluvium of alluviale sedi menten. Een sporenni veau
ontbreekt over het algemeen voor deze perioden.
- Een sporen- en vonds tni veau ui t het Neolithi cum tot en met de Mi ddeleeuwen kan worden aangetroffen
in de top va n het leemdek. Deze kunnen zi jn afgedekt door colluvi um of alluviale sedimenten. Voor
grondverbeteringzone 1 en 2 is een hoge verwa chting voor een sporenni veau ui t de Romeinse tijd en
Vroege Middeleeuwen. In deze grondverbeteri ngs zones en tussen Schophem en Meulenberg kunnen
sporen van een Romeinse weg aanwezig zi jn.
De openba re rui mtes langs de Voer – tussen de Commanderie en de Koebeek en tussen Schophem en de
Meulenberg – zijn te nat voor bewoni ng. Bewoningssporen zi jn daa rom onwaa rschijnlijk op deze loca ties ,
maa r sporen van andersoortige a cti vi teiten kunnen wel aanwezig zijn.
-Het plangebied is in de Nieuwe en Nieuws te ti jd in gebrui k als weg, weideland, landbouwgrond of
boomgaa rd. Er worden dan ook geen sporenni veaus uit deze perioden verwa cht, ui tgezonderd de vol gende
loca ties. In de omgeving van de wa termolen van Sint-Pieter-Voeren kunnen sporen aangetroffen worden
met betrekking tot a cti vi tei ten van het molenbedrijf. Langs het neerhof van Kasteel Ottegra ven kunnen
sporen aangetroffen worden met betrekking tot de bouwhis toris che ontwikkeling van di t hof. Ten
noordwes ten van Schophem, buiten de openba re ruimte, zijn mogelijk de res tanten va n bebouwing
aanwezi g, zoals aangegeven op de Ferra riskaart.
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2.3

Impactbepaling

Het plangebeid betreft een tra cé met een lengte va n ca . 6000 m, waa rbinnen droogweerafvoerleidingen
(DWA) en regenwatera fvoerleidingen (RWA) zullen worden aangebra cht. Deze zullen voorna melijk onder of
langs bes taande, verha rde wegen worden aangelegd. Op enkele loca ties zullen de leidingen bui ten de
openba re rui mte langs de ri vier de Voer door weides, akkers of erven gaan.
De aanlegdiepte va n de leidingen wisselt tussen 1 en 5 m –mv. Ook de breedte van de sleuf va rieert en
hangt af van de diameter van de leiding. De sleuf heeft een breedte die overeens temt met de di ameter van
de buis + de dikte van de wa nd (2x) + 50 cm aan weerszi jden van de buis .
Door het lange tra cé van de werken zi jn er twee terreinen voor grondverbetering nodi g, met een vri je
oppervlakte va n 2000 m². Op deze terreinen wordt de toplaag a fges chraapt en apa rt op het terrein
gestockeerd. Vervol gens wordt een geotextiel ui tgespreid die moet vermi jden da t inerte ma terialen in de
bodem dringen. De terreinen worden gebruikt voor stapeling en behandeling van gronden. Na de werken
wordt het terrei n in zijn oorspronkelijke toes tand hersteld. Door de opdra chtgever zi jn vi jf mogelijke
loca ties aangeduid die onderzocht moeten worden op vlak van a rcheologie .
In het centrum va n Sint-Ma rtens -Voeren zijn beperkte herinri chtingwerken gepland, vooral verbetering van
s toepen. Di t geldt voor het gedeelte tussen de spoorwegbrug en de Voer. De werkzaamheden zullen niet
dieper rei ken dan de bes taande vergra vingen.
In Schophem heeft de provincie de intentie om de Voer plaa tselijk aan te passen. De Voer wordt afgeb ogen
en er wordt een nieuw brugje aangelegd. De te verleggen bedding heeft een lengte va n ca . 90 m.
Op alle plaa tsen waar geen bes taande riolering is , zi jn mogeli jk a rcheologis che waa rden aanwezi g die door
de werkzaamheden bedrei gd worden. Hierbi j dienen echter twee kanttekeningen te worden gemaakt.
Ten eers te, bevindt het tra cé zi ch voor een groot deel binnen bebouwd gebied. Mochten a rcheologis che
waa rden hier niet vers toord zi jn door wegaanleg, riolering en/of huisaansluiti ngen, da n is het oppervlak da t
onderzocht kan worden zeer klein doorda t het zi ch beperkt tot de ri jweg. Er zal in de toekoms t ook nooi t
aansluiting gevonden kunnen worden bij eventuele waa rden bui ten de rijweg, door de bebouwing naast de
weg. Archeologische waarden onder de ri jweg va n bebouwd gebied leveren daa rom slechts een beperkt en
fragmenta ris ch beeld.
Di t betekent een laag kennispotentieel voor a rcheol ogie in de delen van het tra cé die bi nnen bebouwd
gebied liggen. Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek
geadviseerd voor deze gebieden (Afb. 3).
Di t advies geldt nadrukkelijk niet voor de te vers toren bermdelen bui ten bebouwd gebied (Koebeek,
Ottegraeven en Einde), omdat hier wel de mogelijkheid bes taat tot aansluiting bi j eventueel toekoms ti g
a rcheologis ch onderzoek op aangrenzende percelen. Di t betekent da t waa rden
binnen de bermdelen in de toekoms t welli cht als onderdeel van een groter geheel kunnen worden
bes tudeerd, wa t resul teert in een hoger kennispotentieel voor deze delen van het tra ject.
Ten tweede, zi jn de delen van het plangebied die zi ch bui ten de openba re ruimte bevi nden mogelijk
vers toord geraakt door alluviale acti vi tei t of doo r gebruik als landbouwgrond of boomgaard. Wellicht zi jn
a rcheologis che waa rden hierdoor dermate aangetast da t de geplande werkzaamheden niet langer
bedreigend zi jn. Het is daarentegen eveneens mogelijk da t de eolische, colluviale en/of alluviale
leema fzetti ngen derma te dik zijn dat eventuele archeologische waa rden worden a fges chermd va n de
geplande werkzaamheden. Ook dan vormen de werkzaamheden geen bedrei ging. Maa r het is evenwel
mogelijk da t het colluvi um, de na tuurlijke erosie en de antropogene vers tori ng derma te beperkt zi jn da t er
wel a rcheologis che waa rden binnen het bereik van de geplande werkzaa mheden aanwezi g zi jn.
De mate va n vers toring en de dikte van de leema fzetti ngen kunnen echter niet vastges teld worden op basis
van de gegevens die zi jn verzameld voor di t bureauonderzoek. Daa rom is niet ui t te slui ten da t op deze
plekken a rcheologis che waa rden bedrei gd worden door de werkzaamheden. Het Vlaams Erfgoed Centrum
adviseert daa rom da t op de vol gende delen ui tgestel d vooronderzoek moet plaats vinden na het aanvra gen
of bekomen van de stedenbouwkundige vergunning (Afb. 3):
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1.

Het terrein tussen de wegen Commanderie en Koebeek.
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden-Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem (ui tgezonderd bewoningssporen waa rvoor het hier te na t is) en sporen van
molena cti vi tei ten ui t de Nieuwe en Nieuwste ti jd.
2. De berm ten noorden va n de Koebeek
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem.
De berm zal enkel onderzocht worden nada t door visuele inspectie is vas tges teld da t de berm
groot en toegankelijk genoeg is voor proefsleuven, proefputten of opgra ving.
3. Het voetpad langs het neerhof van Kasteel Ottegra ven
Specifieke verwa chti ng: sporen met betrekking tot de bouwhistoris che ontwi kkeling va n het
hof in de Nieuwe en Nieuws te tijd.
4. De te vers toren bermdelen langs de weg Ottegraeven en Einde
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem.
De berm zal enkel onderzocht worden nada t door visuele inspectie is vas tges teld da t de berm
groot en toegankelijk genoeg is voor proefsleuven, proefputten of opgra ving.
5. Het terrein ten noorden van de weg Schophem, waar de Voer verlegd zal worden
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem.
6. Het terrein tussen Schophem en de Meulenberg
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem (ui tgezonderd bewoningssporen waa rvoor het hier te na t is), res tanten va n een
Romeinse weg, bewoningssporen uit de Nieuwe ti jd (Ferra riskaa rt).
7. Grondverbeteringzone 1
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem, zeer hoge verwa chting voor een sporenni veau uit de Romeinse ti jd en Vroege
Middeleeuwen.
8. Grondverbeteringzone 2
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem, zeer hoge verwa chting voor een sporenni veau uit de Romeinse ti jd en Vroege
Middeleeuwen.
9. Grondverbeteringzone 3
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem.
10. Grondverbeteringzone 4
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem.
11. Grondverbeteringzone 5
Specifieke verwa chti ng: vonds tni veau ui t het Mi dden -Paleolithi cum onder of in het leemdek,
een sporen- en/of vonds tenni veau uit Mesoli thi cum t/m Middeleeuwen in de top va n het
leem.
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Afb. 3.

8

Zones met mogelijk archeologisch erfgoed.
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3

Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem

3.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:

Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

Diepte bodemverstoring
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Bureauonderzoek
Aanleg riolering en grondverbeteringzones, verleg Voer,
herinrichtingwerkzaamheden
Tracé collector Voer Fase 2, o.a. Commanderie, Koebeek,
Knap, Bies, Sint-Pieterstraat, Sint-Martenstraat, Einde,
Ottegraeven, Schophem, Meulenberg, Vitschen
Voeren
Voeren
Limburg
Voeren 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN/Sectie A, 253, 252, 271,
270, 268, 267, 275B, 277, 278, 279, 281C; Voeren 1 AFD/STMARTENS-VOEREN/Sectie A, 502B, 503B, 507D, 507E, 510C,
782C, 747K, 817B, 742B; Voeren 1 AFD/ST-MARTENSVOEREN/Sectie B, 89D, 79N, 79K, 69D,; Voeren 6 AFD/SGRAVENVOEREN/Sectie C, 1079H, 761D, 762D, 762C, 781E,
781D, 782C, 782D, 783C, 784C, 1030A, 786C, 790A2, 790B2,
1015D, 1014A, 1013C, 986C, 985E, 352E, 350A, 364, 345,
347C, 347A, 344A, 339A, 336B, 331B, 327A, 326M, 326L;
Voeren 6 AFD/S-GRAVENVOEREN/Sectie A, 570E, 571A,
573A, 555, 542, 541, 540, 539, 534M
Max. 500 cm –mv (85 - 150m +TAW)
252.610 / 159.600
252.650 / 159.630
252.150 / 160.700
252.060 / 160.660
250.060 / 161.130
250.110 / 161.170
250.170 / 161.340
250.100 / 161.320
249.240 / 161.990
249.300 / 162.030
248.750 / 161.770
248.710 / 161.800

3.2

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

3.2.1

Vraagstelling landschappelijk booronderzoek en veldkartering

Met het lands chappelijke bodemonderzoek zal de bodemopbouw en de ma te va n i ntactheid daarvan
bepaald worden. Dit levert gegevens op omtrent de a rcheologis che potentie van het plangebied.
Ten behoeve van het lands chappelijke onderzoek zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:

Wa t is de geo(morfo)logis che en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?

In hoeverre is deze opbouw nog inta ct?

Bevinden zi ch a rcheologis ch rele vante afzettingen in het plangebied?

Zo ja, op welke diepte ten opzi chte va n het maai veld en het NAP?

Hoewel niet het doel van het lands chappeli jk bodemonderzoek, zijn er bi j toeval indi ca toren
aangetroffen die verband houden met a rcheologische vindplaatsen?
Zo ja :
Op welke diepte ten opzi chte van het maaiveld en het NAP zi jn deze a rcheologis che
indi ca toren aangetroffen?
Wa t is de hori zontaal ruimtelijke spreiding va n deze a rcheologische indi ca toren?
Wa t is de aa rd en ouderdom va n deze indi ca toren?
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Ten behoeve van de vel dka rtering is de vol gende onderzoeks vraag geformuleerd:

Zi jn er indica toren aangetroffen die verband houden met het verwa chte type a rcheologis che
vindplaatsen?
Zo ja :
Wa t is de hori zontaal ruimtelijke spreiding va n deze a rcheologische indi ca toren?
Wa t is de aa rd en ouderdom va n deze indi ca toren?
Algemene onderzoeks vragen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezi ge) a rcheologis che waarden bedrei gd door toekoms tige
planontwi kkeling?

Kunnen de a rcheologische waarden in de zone voor grondverbetering in si tu behouden blijven
wa nneer alleen de teelaarde wordt afgegra ven, of zi jn aanvullende maatregelen noodzakelijk?
3.2.2

Vraagstelling verkennend en waarderend archeologische booronderzoek en proefputten

Welke zi jn de waargenomen horizonten in de bodem, bes chri jvi ng + duiding? Komt dit overeen
met de vas ts tellingen ui t het lands chappeli jk booronderzoek?
Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?
Is er een prehis toris che vindplaats aanwezi g?
Indien er een prehistoris che vindplaats aanwezi g is wa t is de aa rd (basiskamp, …), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?
Wa t is de vermoedelijke verti cale en hori zontale verspreiding van de site (afba kening)?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rtefa cten?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de landschappelijke context (lands chap algemeen,
geomorfologie, …)?
Kunnen prehistorische vindplaatsen in ti jd, rui mte en functie a fgebakend worden (incl . de
a rgumenta tie)?
Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke prehis toris che vindplaats ?
Wa t is de waa rde van elke vas tges telde prehis toris che vindplaats ?
Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
prehistorische vi ndplaa tsen?
Voor waa rdevolle prehistoris che vi ndplaa tsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedrei ging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud
in situ)?
Voor waa rdevolle prehistoris che vi ndplaa tsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in si tu bewaard kunnen bli jven:
1. Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aanda cht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervol gonderzoek?
Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?
Zi jn er voor de beantwoording van deze vraags tellingen natuurwetens chappeli jke onderzoeken nodi g? Zo ja,
welke type s taalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid
-

3.2.3
-
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Vraagstelling proefsleuvenonderzoek
Welke zi jn de waargenomen horizonten in de bodem, bes chri jvi ng + duiding? Komt dit overeen
met de vas ts tellingen ui t het booronderzoek?
Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?
Zi jn er sporen aanwezig? Zo ja , geef een beknopte omschri jving.
Zi jn de sporen na tuurli jk of antropogeen?
Hoe is de bewari ngs toes tand van de sporen?
Maken de sporen deel ui t van één of meerdere s tructuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes ?
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een ui tspraak worden gedaan over de aa rd
en omvang van occupa tie?

20725 - Collector Voer Fase 2, Voeren (Gemeente Voeren). Programma van Maatregelen

-

-

Zi jn er indica ties (greppels , gra chten, lineai re paalzettingen, …) die kunnen wi jzen op een
inri chting van een erf/nederzetting?
Zi jn er indica ties voor de aanwezi gheid van funerai re contexten? Zo ja ;

Hoeveel ni veaus zi jn er te onders cheiden?

Wa t is de omva ng?

Komen er oversni jdingen voor?

Wa t is het, ges cha tte, aantal indi viduen?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rcheologische sporen?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de landschappelijke context (lands chap algemeen,
geomorfologie, …)?
Is er een bodemkundi ge verkla ring voor de gedeel telijke afwezi gheid van a rcheologis che sporen?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Kunnen a rcheologische vi ndplaatsen in ti jd, ruimte en functie afgebakend worden (incl . de
a rgumenta tie)?
Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke a rcheologis che vindplaats?
Wa t is de waa rde van elke vas tges telde a rcheologis che vindplaats?
Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
a rcheologis che vindplaatsen?
Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?

3.3

Onderz oeksmethoden, strategieën en technieken

3.3.1

Landschappelijk bodemonderzoek

Het lands chappelijk bodemonderzoek wordt noodzakeli jk geacht om een beter beeld te kri jgen van de
a rcheologis che potentie va n het gebied en de bodemkundige opbouw. Omda t de kans op het aantreffen
van goed bewaa rde Steentijdvindplaatsen reëel is , is het aangewezen om in eerste ins tantie een
lands chappelijk bodemonderzoek ui t te voeren. Op deze manier kan de intactheid van de bodem en
eventuele bodemhorizonten in kaa rt gebra cht worden.
De boringen voor het verkennend archeologische booronderzoek worden in een grid van 30x30 m
geschrankt. Vanwege de geringe grootte van sommige delen van het plangebied, is het niet alti jd mogelijk
om de bori ngen in een s ys tema tis ch verspringend boorgrid te plaatsen of moet het boorgri d verkleind
worden naar 30x20 m (Afb. 4 t/m Afb. 9). De boringen worden met de ha nd gezet met een Edelmanboor
met een diameter van 7 cm tot minimaal 50 cm in de onvers toorde afzettingen relevant voor de
a rcheologie. Binnen het onderzoeks gebied is di t tot 50 cm in de Forma tie van Gulpen of Vaals of in
afzettingen ui t het Boven Ca rboon, ma ximaal 400 cm -mv.
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Afb. 4.
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Boorpuntenkaart voor landschappelijk bodemonderzoek van grondverbeteringzone 1
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Afb. 5.

Boorpuntenkaart voor landschappelijk bodemonderzoek van grondverbeteringzone 2
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Afb. 6.
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Boorpuntenkaart voor landschappelijk bodemonderzoek van grondverbeteringzone 3 en 4 en
berm Einde-Ottegraeven
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Afb. 7.

Boorpuntenkaart voor landschappelijk bodemonderzoek van grondverbeteringzone 5 en berm
Koebeek
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Afb. 8.
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Boorpuntenkaart voor landschappelijk bodemonderzoek van de zone Schophem-Meulenberg en
verlegging Voer
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Afb. 9.

Boorpuntenkaart voor landschappelijk bodemonderzoek van de zone Commanderie-Koebeek

Alle boringen worden bes chreven per hori zont volgens het FAO Unes co s ys teem op textuur, kleur en
eventuele inslui tsels. De boorbes chri jvi ngen zi jn opgenomen in bi jlage 1. Al vorens de boringen werden
gezet, zijn de punten met een robotic Total Station (rTS) uitgezet om in een zo nauwkeuri g mogeli jk gri d te
kunnen onderzoeken. Na het boren worden de punten nogmaals ingemeten om de juis te positionering en
hoogte vast te kunnen leggen.
3.3.2

Veldkartering

Indien mogelijk wordt het lands chappeli jk bodemonderzoek gecombineerd met een veldka rtering. De
veldka rtering heeft als doel het plangebied s ys tema tis ch te onderzoeken op het voorkomen van
a rcheologis che res ten die door landbewerking (ploegen) aan de oppervlakte terecht zi jn gekomen. Een
veldka rtering is alleen geschikt indien sprake is van een goede vonds tzi chtbaa rheid.
De afs tand tussen de te belopen raaien bedraa gt 5 meter. De X- en Y-coördina ten va n de vondsten worden
ingemeten met een GPS (plani metrie in Lambertcoordina ten (EPSG:31370)). Relevante a rcheol ogis che
indi ca toren zullen worden verzameld en indien mogelijk worden gede termineerd.
Het onderzoek wordt ui tgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede pra ktijk, speci fiek zoals
verwoord in hoofdstukken 7 en 12.
3.3.3

Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek

Indien het landschappelijk bodemonderzoek aantoont da t binnen het gebied inta cte afzettingen en een
a rcheologis che potentie bestaa t, wordt, vanwege de aa rd van de te verwa chte a rcheologis che resten uit de
Steentijd, geopteerd voor aanvullend onderzoek in de vorm een verkennend en/of waarderend
booronderzoek. Rondom het gebied werden vooral vonds ten gedaan uit het Mi dden-Paleolithicum en
Neoli thi cum. De kans is bes taande dat ook vonds ten ui t deze periode binnen het projectgebied aan te
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treffen zi jn. Een verkennend en/of waa rderend bodemonderzoek is de gepas te methode om mogelijke
vuurs teenconcentra ties aan te tonen.
Methodologie en onderzoekstechnieken verkennend archeologische booronderzoek
Aangezien de resul ta ten ui t het lands chappeli jke bodemonderzoek en de veldka rteri ng niet bekend zijn,
kunnen op di t moment geen ui tspraken gedaan worden over de omvang van het verkennend archeologisch
booronderzoek. Ondanks da t di t niet bekend is , kan wel een algemene onderzoeksmethodiek worden
opges teld.

De boringen voor het verkennend archeologische booronderzoek worden ge zet in een grid van 12x10
m ges chrankt (Afb. 10 t/m Afb. 16).

Boringen worden met de hand gezet door middel va n een Edelmannboor met een diameter van 15 cm.
De diepte va n de boringen hangt samen met de hoogte va n de a rcheologisch relevante laag.

Boringen worden per hori zont gezeefd over een zeefwijdte va n 1 mm. Ti jdens het ze ven is gelet op
a rcheologis che indi ca toren zoals aa rdewerkfra gmenten en houtskool , maar voorna melijk op de
aanwezi gheid van lithische fragmenten. De grotere a fslagen en/of werktuigen zouden via deze
methode herkend moeten worden.

Afb. 10.
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Boorpuntenkaart voor verkennend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 1

20725 - Collector Voer Fase 2, Voeren (Gemeente Voeren). Programma van Maatregelen

Afb. 11.

Boorpuntenkaart voor verkennend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 2
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Afb. 12.
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Boorpuntenkaart voor verkennend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzones 3 en
berm Einde-Ottegraeven
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Afb. 13.

Boorpuntenkaart voor verkennend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzones 3 en
berm Einde-Ottegraeven
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Afb. 14.
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Boorpuntenkaart voor verkennend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 5 en
berm Koebeek
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Afb. 15.

Boorpuntenkaart voor verkennend archeologisch booronderzoek van de zone SchophemMeulenberg en verlegging Voer
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Afb. 16.

Boorpuntenkaart voor verkennend archeologisch booronderzoek van de zone CommanderieKoebeek

Methodologie en onderzoekstechnieken waarderend archeologische booronderzoek
Bi j boringen die een posi tief resul taa t opleveren in de vorm va n aanwezigheid van een li thisch artefa ct,
worden in de di recte omgeving van deze boringen verdi chtende boringen gezet.

De boringen voor het verkennend archeologische booronderzoek worden in een grid van 6x5 m
geschrankt (Afb. 17 t/m Afb. 23).

Boringen worden met de hand gezet door middel va n een Edelmannboor met een diameter van 15 cm.
De diepte va n de boringen hangt samen met de hoogte va n de a rcheologisch relevante laag.

Boringen worden per hori zont gezeefd over een zeefwijdte va n 1 mm. Ti jdens het zeven is gelet op
a rcheologis che indi ca toren zoals aa rdewerkfra gmenten en houtskool , maar voorna melijk op de
aanwezi gheid van lithische fragmenten. De grotere a fslagen en/of werktuigen zouden via deze
methode herkend moeten worden.
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Afb. 17.

Boorpuntenkaart voor waarderend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 1

25

20725 - Collector Voer Fase 2, Voeren (Gemeente Voeren). Programma van Maatregelen

Afb. 18.
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Boorpuntenkaart voor waarderend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 2
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Afb. 19.

Boorpuntenkaart voor waarderend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 3 en
berm Einde-Ottegraeven

27

20725 - Collector Voer Fase 2, Voeren (Gemeente Voeren). Programma van Maatregelen

Afb. 20.
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Boorpuntenkaart voor waarderend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 4 en
berm Einde-Ottegraeven
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Afb. 21.

Boorpuntenkaart voor waarderend archeologisch booronderzoek van grondverbeteringzone 5 en
berm Koebeek
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Afb. 22.
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Boorpuntenkaart voor waarderend archeologisch booronderzoek van de zone SchophemMeulenberg en verlegging Voer

20725 - Collector Voer Fase 2, Voeren (Gemeente Voeren). Programma van Maatregelen

Afb. 23.

3.3.4

Boorpuntenkaart voor waarderend archeologisch booronderzoek van de zone CommanderieKoebeek
Proefputten

Een proefputtenonderzoek vormt de laats te stap in de evalua tie va n de Steenti jdvi ndplaa tsen. Hierna wordt
een beslui t genomen over het al dan niet opgra ven van de vindplaatsen. Ook di t onderzoek is afha nkelijk
van voorgaande onderzoeken. Het aantal en de inplanting van de proefputten is afhankelijk van de spreiding
van de positieve boringen.
De proefputten zi jn 1m² groot en alle proefputten worden genummerd en hun zuidwesteli jk punt wordt
ingemeten, inclusief hoogtemeti ng. De grond wordt ui tgezeefd vol gens bodemhorizont tot in de C hori zont
op een zeef met maaswi jdte van ma xi maal 3mm. Alle vonds ten (menselijke a rtefa cten) worden ingezameld
met vermel ding van boornummer en horizont. Het mees t representa tieve profiel per proefput word t
gefotografeerd en beschreven (FAO/Unes co: A, E, B, C; met waar nodig/mogelijk onderverdelingen). De
foto’s worden voorzien van een proefputnummer, de bena ming va n het profiel (noord, zuid, wes t, oos t) een
noordpijl en een s chaalaanduiding. De inplanting van de proefputten met bijhorende nummers wordt
aangeduid op een algemeen overzi chtsplan met een leesba re s chaal. Het opmetingsplan is gegeorefereerd
en di gitaal (inplantingen proefputten op topokaa rt in PDF formaat) bes chikbaa r.
Indien uit het onderzoek blijkt dat er vonds tloca ties uit de prehistorie aanwezi g zi jn worden deze zones
verder opgegra ven. Hiervoor worden nieuwe bijzondere voorwaarden opgemaakt.
Indien geen diagnos tisch ma teriaal aangetroffen wordt of het ma teriaal behoort tot het Neoli thi cum of
la ter, dient overgegaan te worden naar proefsleuvenonderzoek.
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3.3.5

Proefsleuvenonderzoek

Om een betrouwbaa r beeld te kunnen vormen va n de aanwezige a rcheologie binnen de
grondverbeteringzones , bermdelen en de terreinen langs de Voer zal een oppervlakte van ongeveer 12,5%
worden onderzocht door middel van proefsleuvenonderzoek. Er is gekozen voor di t percenta ge omda t op
die manier genoeg oppervlakte onderzocht kan worden om een goede a rcheologische verwa chting te
bekomen van het plangebied. Verder concentreren de proefsleuven zich op de gebieden waa r de
a rcheologis che verwa chting het groots te is, nameli jk daa r waa r de bodem inta ct is . Het
proefsleuvenonderzoek dient alleen om een beter grip te kri jgen op de a rcheologis che verwa chting. Indien
er a rcheol ogie aanwezig bli jkt te zi jn, dient een vervol g onderzoek plaats te vinden in de vorm va n een
vlakdekkende opgra vi ng in de zones waa r ui t het proefsleuvenonderzoek a rcheologische resten aanwezi g
bli jken te zijn.
In totaal worden er 81 proefsleuven gepland. De afmetingen en oriënta tie zi jn afhankeli jk van de lokale
topografie en va riëren tussen 2x25m en 4x50m. In totaal beslaan de proefsleuven een oppervlakte van
8.150 m 2, wa t overeenkomt met ongeveer 10% va n het plangebied. Verder is er nog ruimte voor ongeveer
2,5% van het plangebied om extra ki jkvens ters te plaatsen waa r nodi g. De proefsleuven zullen worden
ui tgegra ven tot op het eers te a rcheologis ch leesbare ni veau. De aanleg va n kijkvensters is nodig om een
spoor of een concentra tie van sporen waa rvan de interpretatie en de waa rderi ng niet onmiddelli jk duideli jk
is, beter te kunnen onderzoeken. Mogeli jk kunnen deze ook een s chijnba re afwezi gheid van sporen
aantonen. Ki jkvensters worden, a fgezien van hun ligging, afmeting en vorm, op dezelfde wijze als
proefsleuven aangelegd.
Het proefsleuvenonderzoek zal als volgt worden ui tgevoerd:

Er zal worden gegra ven met een graafmachine met gladde bak.

Op alle loca ties vindt het gra ven plaats op aansturing van een archeoloog.

Bi j het verdiepen worden vondsten per s tra ti grafis che laag verzameld. Het vlak en s tort wordt met
een professionele metaaldetector s ys tema tis ch en vlakdekkend onderzocht. De vulling ui t de
gecoupeerde sporen wordt ook nagezocht met de metaaldetector.

Bi j de aanleg van de vlakken wordt vonds tmateriaal per s tra ti grafis che eenheid of per spoor
verza meld. Indien deze niet herkenbaa r of aanwezig zi jn , worden vonds ten in vakken van 2 x 2 m
verza meld. De verzamels tra tegie kan al naa r gelang de bevindingen worden aangepast.

Indien spra ke is van vonds tconcentra ties (crematies , concentra ties scherven , vuurs teen), worden
deze als puntloca ties ingemeten. Metaal vonds ten (ui tgezonderd spijkers) worden eveneens als
puntloca ties ingemeten.

Vondsten worden zoveel mogeli jk aan een spoor of laag toege wezen. Gesloten vonds tcomplexen
worden integraal verzameld. Stortvonds ten worden indien mogelijk per sleuf verzameld en
geregis treerd.

Het te documenteren vlak wordt waar nodi g ges chaafd, gefotografeerd, ingekrast en di rect
di gitaal i ngemeten met een robotic Total Station (rTS). Met de rTS worden vlak- en
maai veldhoogtes digi taal ingemeten.

Een representa tief deel va n de sporen wordt gecoupeerd voor het beantwoorden van de
onderzoeks vragen.

Alle antropogene sporen worden gefotografeerd, ingetekend (s chaal 1:20) en beschreven. Het
res tant van de gecoupeerde sporen wordt vervolgens stra ti grafis che afgewerkt. Waar mogelijk
worden sporen bemons terd voor natuurwetens chappeli jk onderzoek.

Er worden gedurende het veldwerk foto’s gemaakt van de algemene situatie, de vlakken, de
profielen, van grondsporen i n het vla k en van de coupes. Voor publi ci taire doeleinden en/of
eventuele communica tie -ui tingen worden geregeld a ctie- en sfeerfoto’s gemaakt.

Fra giele en/of belangwekkende vondsten worden op de plaats va n aantreffen gefotogra feerd
al vorens gelicht te worden.

Profielen en coupes worden schaal 1:20 getekend. De profielen zullen bi j een eenduidi g profiel
gedocumenteerd worden door middel van profielkolommen om de 20 meter. Indien de
s tra tigra fische bodemopbouw complex is of s terk a fwisselend is, zal een lengteprofiel worden
gedocumenteerd. Op de profiel tekeningen worden de TAW-hoogten gezet en tevens zal de
hoogte van het opgra vings vlak aangegeven worden op de tekening. Bij grote profiel tekeningen
ka n, na afs temming met het bevoegd gezag, een andere s chaal worden gehanteerd.
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Afb. 24.

Bi j het aantreffen va n bijzondere a rcheol ogis che res ten , worden opdra chtgever en bevoegde
overheid onmiddellijk gewaa rs chuwd. In geza menlijk overleg tussen pa rti jen zal vervol gens
worden bepaald hoe met deze resten dient te worden omgegaan.
Indien een proefsleuf niet volledi g kan worden aangelegd zoals gepland als gevolg van hevige
begroeiing of bebouwing, dient de proefsleuf in overleg met de bevoegde overheid te worden
verplaats t of opgedeeld, waa rbi j de sleuf zo veel mogelijk zi jn oors pronkelijke positie zal
behouden.
De grond wordt ges tockeerd langs de werkputten. Daa rbi j wordt de bovengrond ges cheiden
gehouden van de andere grond. Na het documenteren en a fwerken van de werkput wordt de
grond terug ges tort (in la gen van ma x. 50 cm) en aangereden.

Proefsleuvenplan van grondverbeteringzone 1

33

20725 - Collector Voer Fase 2, Voeren (Gemeente Voeren). Programma van Maatregelen

Afb. 25.
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Proefsleuvenplan van grondverbeteringzone 2
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Afb. 26.

Proefsleuvenplan van grondverbeteringzone 3 en 4 en berm Einde-Ottegraeven
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Afb. 27.
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Proefsleuvenplan van grondverbeteringzone 5 en berm Koebeek
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Afb. 28.

Proefsleuvenplan van de zone Schophem-Meulenberg en verlegging Voer
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Afb. 29.
3.4

Proefsleuvenplan van de zone Commanderie-Koebeek
Personeelseisen

Gezien de grote kans op s teenti jdres ten in het terrein is het va n belang da t een archeoloog met erva ring in
het prospecteren en waarderen van s teenti jdvindplaatsen, het veldwerk bijs taa t. Bovendien is een
aa rdkundi ge vereist om de bodemopbouw in alle fasen va n onderzoek in te s cha tten.
3.5
Voorziene afwijkingen van Code van Goede Praktijk
De ui tvoering van alle werkzaamheden op het terrein dienen minstens te gebeuren volgens de Code Goede
Pra ktijk, eventueel aangevuld met bi jkomende maa tregelen indien de sporen en/of vonds ten daa rtoe
aanleiding geven. Er zijn geen afwi jkingen ten aanzien van de Code Goede Prakti jk voorzien.
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