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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
De initiatiefnemer plant op een ca. 6900 m² groot perceel langs de Sportpleinstraat in Tongeren (prov. Limburg),
kadastraal gekend als Tongeren, afd. 8, sectie B, perceel 238W (deel) en openbaar domein, de aanleg van
volkstuintjes met een bijhorende parking naast de Sportpleinstraat, een voetpad ten zuidoosten van de tuintjes
en 2 tuinbergingen centraal op het terrein.
Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan en de omgang
hiermee, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de Code van Goede Praktijk (2016).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het voorliggend bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het terrein naar alle waarschijnlijkheid tot minimum
ca. 1,4 à 2 m opgehoogd werd of bedekt werd met colluvium in een (sub-)recent verleden. Deze ophoging/
colluvium bedekt onderliggend Jekeralluvium. Bijkomend werden ophogingen van nog eens ca. 1 m vastgesteld in
het zuidwesten en noordwesten van het terrein, vermoedelijk in het kader van de aanleg van de Sportpleinstraat
en een parking.
Het onderzoeksterrein was gedurende de voorbije eeuwen steeds onbebouwd, vermoedelijk omdat het terrein te
nat was.
In de komgronden waarop het huidige onderzoeksterrein gesitueerd is, worden geen archeologische sporen en /
of structuren verwacht die geraakt zouden kunnen worden door een uitgraving in het kader van de huidige
werken.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 2: 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 (BIJLAGE 3).
De initiatiefnemer plant op het betrokken perceel over een oppervlakte van in totaal ca. 2500 m² de aanleg van
volkstuintjes met een bijhorende parking naast de Sportpleinstraat, een voetpad ten zuidoosten van de tuintjes
en 2 tuinbergingen centraal op het terrein.
Voorafgaand aan de werken wordt de begroeiing op het terrein gerooid. De bodemingrepen hiervoor zijn beperkt
in diepte (ca. 45 cm) en zeer plaatselijk.
De landschappelijke ligging van het terrein toonde aan dat het volledige terrein naar alle waarschijnlijkheid tot
minimum ca. 1,4 à 2 m opgehoogd werd of bedekt werd met colluvium in een (sub-)recent verleden. Bijkomend
werden ophogingen van nog eens ca. 1 m vastgesteld in een zone van ca. 900 m² in het zuidwesten en
noordwesten van het terrein. In een kleinere zone van ca. 180 m² in het oosten van het terrein werden
vermoedelijke ophogingen van ca. 50 cm vastgesteld.
In het kader van de toekomstige werken worden de opgehoogde terreindelen deels afgegraven met ca. 11 à 44
cm. Het centraal terreindeel wordt opgehoogd met maximaal 1 m binnen een zone van ca. 175 m². Op de overige
terreindelen blijft het maaiveldniveau min of meer behouden.
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De toekomstige werken veroorzaken over het algemeen verstoringen tot maximaal ca. 1 m onder het maaiveld.
Ter hoogte van de hoger opgehoogde delen van het terrein vinden plaatselijk bodemingrepen van in totaal 1,11
tot 2 m onder het maaiveld plaats. De ophogingspakketten zijn op deze plaatsen echter respectievelijk 1,9 à 2,5
en 2,4 à 3 m dik.
De verstoringen gaan bijgevolg nergens dieper dan de reeds aanwezige ophogingen en colluvium (ca. 1,4 à 3 m).

Uit de confrontatie tussen de toekomstige werken en de landschappelijke ligging blijkt dan ook dat de huidige
bodemingrepen niet dieper gaan dan vastgestelde en geplande ophogingen / colluvium. De toekomstige werken
zullen dan ook met aantoonbare zekerheid geen verstoring veroorzaken aan het potentieel aanwezige
archeologische bodemarchief.

1.4 Bepaling van de maatregelen
Vermits de werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan een potentieel aanwezig
archeologisch bodemarchief, wordt geen verder onderzoek aanbevolen.
Er moeten geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen Programma van Maatregelen
opgemaakt.
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