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Het onderzoeksgebied ligt aan de Ulfortstraat te Beringen. Hier zal een gescheiden rioleringssysteem
worden gerealiseerd, waarbij het perceel 1323m is aangewezen als een terrein voor grondverbetering.
Voor het hele plangebied is reeds een bureauonderzoek uitgevoerd, waarna het perceel 1323m is
aangewezen voor vervolgonderzoek. 1 Op dit perceel is een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd,
omdat de voorgenomen werkzaamheden een bedreiging vormen voor de mogelijk aanwezige
archeologische resten. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw
en de archeologische verwachting gesteld in het bureauonderzoek aan te vullen.
Uit het landschappelijk booronderzoek is gebleken dat de bodemopbouw in het
onderzoeksgebied bestaat uit Pleistocene fluviatiele afzettingen, afgedekt door een dun pakket
Pleistocene nat-eolische zanden. De Pleistocene afzettingen liggen direct onder een 20-30 cm dikke
antropogene deklaag. In boringen 1, 2, 4 en 5 is het oorspronkelijke bodemprofiel verdwenen; enkel in
boring 3 is een dun podzolprofiel aangetroffen. Rondom boring 3 kunnen in de top van de Pleistocene
afzettingen nog artefactensites uit de steentijd aangetroffen worden. De verwachting hierop is echter
laag, omdat dit oorspronkelijk het laagste deel van het onderzoeksgebied is geweest, terwijl
steentijdvindplaatsen doorgaans op hoogtes in het landschap liggen. Omdat in de loop van het
Holoceen de bodem is vernat, is ook de verwachting op sporensites in dit gebied laag.
De voorgenomen werkzaamheden vormen op basis van deze bevindingen geen bedreiging
voor het archeologische bodemarchief. Een vervolgonderzoek is daarom niet noodzakelijk.
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Fig. 1. Beringen - Ulfortstraat (23.017). Locatie van het plangebied van het gehele project 23.017 op de GRB. In inzet de
locatie van Beringen in België.

Fig. 1.2. Beringen - Ulfortstraat (23.017). Het onderzoeksgebied op de GRB met kadastrale gegevens.
A. Onderzoeksgebied.

