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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden werd enkel een vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek (2017J6) uitgevoerd met
betrekking tot het volledige terrein, kadastraal gekend als Dilsen-Stokkem, afd. 5, sectie A, percelen 94H en 95V.
Op basis van het bureauonderzoek is het mogelijk om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de
hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan (kennispotentieel) en de
omgang hiermee.

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Hoewel op het onderzoeksterrein de aanwezigheid van archeologische sporen niet uitgesloten kan worden, blijkt
op basis van het bureauonderzoek dat quasi over het gehele terrein een geroerde bodem kan vermoed worden.
Het betreft hierbij vooral recente verstoringen, m.n. de bouw van de bestaande winkel/toonzaal, de bouw van
twee woonhuizen en enkele bijgebouwen, en de aanleg van verhardingen en nutsleidingen.
Niet tegenstaande het bureauonderzoek aantoont dat de omgeving rondom het onderzoeksterrein vanaf de
steentijd bewoond was, kan door de graad van verstoringen op het terrein in combinatie met de oorspronkelijke
aanwezigheid van een dunne antropogene humus-A horizont, vermoed worden dat mogelijk aanwezige
archeologische sporen en/of sites grotendeels vergraven zijn.

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, 1.3 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De huidige bodemingreep vindt plaats op een ca. 3200 m² groot onderzoeksterrein, kadastraal gekend als DilsenStokkem, Afd. 5, sectie A, percelen 94H en 95V.
Op het onderzoeksterrein zijn voor de bouw van een zorgcentrum (1300 m²) bodemingrepen tot ca. 1,60 m onder
het maaiveld voorzien. Voor de aanleg van verhardingen bereiken de geplande bodemingrepen een gemiddelde
diepte tot ca. 45 cm onder het maaiveld. Ter hoogte van de groenzones zijn slechts bodemingrepen gepland tot
ca. 20 cm, met uitzondering voor de aanleg van bomen waar plaatselijk diepere uitgravingen gebeuren (ca. 80
cm). Ook voor de aanleg van nutsleidingen zijn plaatselijk afgravingen tot ca. 1,20 m gepland.

1.4 Conclusie
De huidige bodemingreep vindt plaats op een ca. 3200 m² groot onderzoeksterrein, gelegen aan de Dorpsstraat
te Dilsen en kadastraal gekend als Dilsen-Stokkem, Afd. 5, sectie A, percelen 94H en 95V.
Het onderzoeksterrein is momenteel quasi volledig bebouwd (2311 m²). Zo wordt het terrein ingenomen door een
deels onderkelderde winkel/toonzaal met woonhuis en garage (nr. 38-40, perceel 95V) en een naastgelegen
woonhuis met garage (nr. 36, perceel 94H). De rest van het terrein is verhard (889 m²).
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Het in oorsprong aanwezige bodemprofiel (met inbegrip van een dunne antropogene A-horizont (-20 cm)), in
combinatie met de recente verstoringen op het terrein, maakt dat de kans op het aantreffen van een originele
bodemprofielontwikkeling op het ganse terrein bijzonder klein is. Een volledig weggegraven bodemprofielprofiel
is aannemelijk ter hoogte van de aanwezige kelders (-3,5 m) in het zuiden langs de Dorpsstraat en centraal op het
terrein (ca. 833 m²). Ook ter hoogte van de rest van de bebouwde delen (1479 m², -50 tot -80 cm) kan een
verstoorde bodem vermoed worden. Door de aanwezige verstoringen zullen enkel diep uitgegraven
archeologische sporen zoals beerputten, waterputten, … deels bewaard gebleven zijn.
Een intact bodemprofiel bewaard bleef mogelijk onder de aanwezige verhardingen bewaard, waardoor ook het
aantreffen van bodemsporen in deze zones mogelijk is. Op te merken hierbij is dat deze ca. 889 m² grote zone in
drie kleinere delen (480 m², 280 m² en 229 m²) onder te verdelen is, die zich bovendien verspreid op het
onderzoeksterrein bevinden.
Zowel prehistorische artefactensites evenals (proto-)historische sites zullen grotendeels vergraven zijn. Bijkomend
zullen eventueel aanwezige sporen, gezien de omgeving van het onderzoeksterrein quasi volledig bebouwd,
onmogelijk in een ruimere context kunnen worden bekeken.
Op basis van deze gegevens wordt voor het onderzoeksterrein geen vervolgonderzoek geadviseerd. De kans op
kennisvermeerdering wordt daarom als gering ingeschat, waardoor de uitvoer van een vervolgonderzoek kostenbaten te duur is.
Een Programma van Maatregelen werd dan ook niet opgemaakt. De aannemer/uitvoerder van de werken is wel
gehouden aan de meldingsplicht van archeologische vondsten. Deze melding van archeologische toevalsvondsten
is wettelijk verplicht. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De
vinder is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en
beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden.
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