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Hoofdstuk!1! Inleiding!
!
!
1.1!Algemeen!
!
Wegens!de!plannen!voor!een!nieuwe!weg!met!bijhorende!fietspaden,!riolering!en!ecotunnels!heeft!
Onroerend! Erfgoed! een! archeologische! prospectie! met! ingreep! in! de! bodem! opgelegd!
(vergunningsnummer! 2015/346)! op! een! terrein! met! een! oppervlakte! van! 2,4! ha! gelegen! aan! de!
Wintergroenstraat! te! Sledderlo! (Genk).! Het! veldwerk! werd! uitgevoerd! door! Studiebureau!
Archeologie!bvba!van!15!september!t.e.m.!18!september!2015.!
!
!
1.2!Beschrijving!van!het!onderzoeksgebied!
!
Het!terrein!is!gelegen!in!een!landelijke!context!op!circa!1000!m!ten!oosten!van!het!dorpscentrum!van!
Sledderlo! (fig.!1.1)!en! is!kadastraal!gekend!als!Genk!afdeling!4,!sectie!D,!percelen!658b,!665a,!666,!
667,! 672,! 677a,! 678a,! 678b,! 895l,! 896b,! 903,! 905d,! 906,! 907,! 926b,! 926d,! 926e,! 945,! 946a,! 947b,!
947d,!963,!984h,!986d,!987b,!987c,!988,!1198r22,!1198s16,!1198s21!en!openbaar!domein!(fig.!1.2).!
De! percelen! waren! voorheen! bebost,! voor! het! onderzoek! werd! de! werkzone! gerooid.! GeoU
archeologisch!gezien!is!het!projectgebied!gesitueerd!in!de!Kempen!(fig.!1.3).!
!

Fig.!1.1:!Uittreksel!van!de!topografische!kaart!met!situering!van!het!projectgebied!(©Databank!
Ondergrond!Vlaanderen).!

!
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Fig.!1.2:!Uittreksel!uit!het!kadasterplan!met!situering!van!het!onderzoeksgebied!(©CADGIS).!
!

!
Fig.!1.3:!Situering!van!het!projectgebied!binnen!de!verschillende!Vlaamse!archeoregio’s1.!

!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie!!
!
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1.3!Archeologische!en!historische!voorkennis!
!
Voor!wat!betreft!de!wijde!omgeving!rond!het!projectgebied!zijn!er!zes!vondstlocaties!opgenomen!in!
de!databank!van!de!Centrale!Archeologische!Inventaris!(CAI)2.!!
!
Ten! zuiden! van! het! projectgebied! werden! bij! oppervlakteprospecties3! drie! middenUneolithische!
gepolijste!bijltjes!aangetroffen!(CAI!52105,!CAI!52104!en!CAI!52106).!!
CAI! 700380! ten! westen! van! het! onderzoeksgebied! is! de! vermoedelijke! locatie! van! de!
Sledderloschans.! De! schans! zou! een! vierkante! vorm! gehad! hebben! met! een! oppervlakte! van!
ongeveer!1!ha!en!was!voorzien!van!een!watergracht!met!een!breedte!van!7!m.!Ten!noorden!werd!de!
vermoedelijke!locatie!van!de!Terboekterschans!aangeduid!(CAI!700382).!
Ten!zuidwesten!van!het!projectgebied!tenslotte!situeert!zich!een!slagveld!van!de!Luikse!Omwenteling!
(1789!–!1791)!(CAI!158260).!De!afgebakende!zone!bevindt!zich!in!het!Nationaal!Park!Hoge!Kempen!
en! wordt! omsloten! door! de! Bilzerweg! in! het! westen,! de! Broekmolenweg! in! het! oosten! en! de!
Watermolenweg! in!het!zuiden.!Centraal! in!de!zone! ligt!de!Hesselsberg.!De!afbakening!van!de!zone!
kwam!er!op!basis!van!gegevens!uit!de!literatuur!waar!gesproken!wordt!van!een!slag!op!en!rond!de!
Hesselsberg.!
!

Fig.!1.4:!Detail!uit!de!kaart!van!de!Centrale!Archeologische!Inventaris!(CAI)!met!aanduiding!van!het!
projectgebied4.!

!
Op!de!Ferrariskaart!(fig.!1.5)!staat!het!onderzoeksgebied!aangeduid!als!een!zone!die!in!gebruik!is!als!
akkerland.! Tussen! de! verschillende! percelen! werd! een! afscheiding! door! middel! van! een! haag!
gebruikt.!Ten!westen!van!het!projectgebied!werd!de!toenmalige!dorpskern!van!Sledderlo!afgebeeld.!
De!Atlas!der!Buurtwegen! (fig.!1.6)! toont!een!onbebouwd!gebied!met!een!aantal!kleine!wegjes.!De!
TerboektUstraat,!die!ten!noorden!aan!het!projectgebied!grenst,!staat!reeds!afgebeeld!op!de!kaart.!De!
kaart!van!Vandermaelen!(fig.!1.7)!geeft!hetzelfde!beeld!weer.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!https://cai.onroerenderfgoed.be!!
3!uitgevoerd!door!amateurarcheologen!J.M.!Winters,!B.!Conincx!en!J.!Schreurs.!
4!https://cai.onroerenderfgoed.be!!
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!
Fig.!1.5:!Detail!uit!de!Ferrariskaart!(1771!–!1778)!met!aanduiding!van!het!projectgebied5.!

!

Fig.!1.6:!Detail!uit!de!Atlas!der!Buurtwegen!(1841)!met!aanduiding!van!het!projectgebied6.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!www.geopunt.be!!
6!www.geopunt.be!!
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Fig.!1.7:!Detail!uit!de!kaart!van!Vandermaelen!(1846U1854)!met!aanduiding!van!het!projectgebied7.!
!
!
1.4!Onderzoeksopdracht!en!vraagstellingen!
!
Het!doel!van!het!proefsleuvenonderzoek!is!de!detectie!van!sites!met!bodemsporen.!Hierbij!moeten!
minimaal!volgende!onderzoeksvragen!beantwoord!worden:!

U Welke!zijn!de!waargenomen!horizonten!in!de!bodem,!beschrijving!+!duiding?!
U In!hoeverre!is!de!bodemopbouw!intact?!
U Waardoor!kan!het!ontbreken!van!een!horizont!verklaard!worden?!
U Zijn!er!tekenen!van!erosie?!
U Is!er!sprake!van!een!of!meerdere!begraven!bodems,!o.a.!de!Usselobodem?!
U Zijn!er!losse!vondsten!(aardewerk,!lithische!artefacten,!…)!aanwezig?!Zo!ja,!zijn!dit!

geïsoleerde!vondsten!of!is!er!sprake!van!vondstconcentraties?!Kunnen!deze!concentraties!
wijzen!op!de!aanwezigheid!van!een!prehistorische!site?!

U Hoe!is!de!bewaringstoestand!van!deze!prehistorische!site(s)?!
U Zijn!er!sporen!aanwezig?!Zo!ja,!geef!een!beknopte!omschrijving.!
U Zijn!de!sporen!natuurlijk!of!antropogeen?!
U Hoe!is!de!bewaringstoestand!van!de!sporen?!
U Maken!de!sporen!deel!uit!van!één!of!meerdere!structuren?!
U Behoren!de!sporen!tot!één!of!meerdere!periodes?!
U Kan!op!basis!van!het!sporenbestand!in!de!proefsleuven!een!uitspraak!worden!gedaan!over!

de!aard!en!de!omvang!van!occupatie?!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!www.geopunt.be!!
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U Zijn!er!indicaties!(greppels,!grachten,!lineaire!paalzettingen,!…)!die!kunnen!wijzen!op!een!
inrichting!van!een!erf/nederzetting?!

U Zijn!er!indicaties!voor!de!aanwezigheid!van!funeraire!contexten?!Zo!ja:!
! Hoeveel!niveau’s!zijn!er!te!onderscheiden?!
! Wat!is!de!omvang?!
! Komen!er!oversnijdingen!voor?!
! Wat!is!het,!geschatte,!aantal!individuen?!

U Kunnen!de!sporen!gelinkt!worden!aan!nabijgelegen!archeologische!vindplaatsen?!
U Wat!is!de!relatie!tussen!de!bodem!en!de!archeologische!sporen?!
U Wat!is!de!relatie!tussen!de!bodem!en!de!landschappelijke!context!(landschap!algemeen,!

geomorfologie,!…)?!
U Is!er!een!bodemkundige!verklaring!voor!de!partiële!afwezigheid!van!archeologische!sporen?!

Zo!ja,!waarom?!Zo!nee,!waarom!niet?!
U Kunnen!archeologische!vindplaatsen!in!tijd,!ruimte!en!functie!afgebakend!worden!(incl.!de!

argumentatie)?!
U Wat!is!de!vastgestelde!en!verwachte!bewaringstoestand!van!elke!archeologische!vindplaats?!
U Wat!is!de!waarde!van!elke!vastgestelde!archeologische!vindplaats?!
U Wat!is!de!potentiële!impact!van!de!geplande!ruimtelijke!ontwikkeling!op!de!waardevolle!

archeologische!vindplaatsen?!
U Voor!waardevolle!archeologische!vindplaatsen!die!bedreigd!worden!door!de!geplande!

ruimtelijke!ontwikkeling!en!die!niet!in!situ!bewaard!kunnen!blijven:!
o Wat!is!de!ruimtelijke!afbakening!(in!drie!dimensies)!van!de!zones!voor!

vervolgonderzoek?!
o Welke!aspecten!verdienen!bijzondere!aandacht,!zowel!vanuit!methodologie!als!

aanpak!voor!het!vervolgonderzoek?!
U Welke!vraagstellingen!zijn!voor!vervolgonderzoek!relevant?!
U Zijn!er!voor!de!beantwoording!van!deze!vraagstellingen!natuurwetenschappelijke!

onderzoeken!nodig?!Zo!ja,!welke!type!staalnames!zijn!hiervoor!noodzakelijk!en!in!welke!
hoeveelheid?!

!
! !
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Hoofdstuk!2! Werkmethode!
!
Conform!de!bijzondere!voorwaarden!dienden!twee!parallelle!sleuven!te!worden!gegraven!met!een!
breedte!van!vier!meter!en!een!onderlinge!afstand!van!tien!meter.!Na!overleg!met!de!aannemer!en!
het!agentschap!Onroerend!Erfgoed!werd!besloten!om!de!sleuven!op!twee!meter!van!de!rooilijn! te!
plaatsen.!
!
Tijdens! het! onderzoek!werd! eerst! de!meest! noordelijke! sleuf! getrokken!met! een! breedte! van! vier!
meter.! De! sleuf! werd! tweemaal! onderbroken! door! de! aanwezigheid! van! een! fietspad.! Na! een!
terreinbezoek!van!Annick!Arts!(erfgoedconsulente,!Onroerend!Erfgoed)!werd!besloten!dat!U!door!de!
afwezigheid!van!sporen!en!de!aanwezigheid!van!grint!U!een!tweede!sleuf!met!een!breedte!van!vier!
meter!niet!meer!nodig!was.!De! tweede!sleuf!had!een!breedte!van!2!m!en!werd!pas!aangelegd! ter!
hoogte!van!de!zone!waar!het!grind!minder!prominent!aanwezig!was!in!de!ondergrond!(fig.!2.1).!
!
De! sporen,! contouren! van! de! sleuven! en! hoogtes! werden! ingemeten! met! behulp! van! een! GPSU
toestel.! Door! de! ontbossing! die! gebeurde! voor! de! aanvang! van! het! onderzoek! was! het! originele!
loopvlak! niet! meer! bewaard.! De! begroeiing! werd! volledig! verwijderd! en! de! bovengrond! werd!
gestockeerd!om!elders!te!kunnen!gebruiken.!!
!
De! sporen! werden! opgeschoond,! gefotografeerd! en! geregistreerd.! Enkele! sporen! werden!
gecoupeerd!om!diepte!en!profielvorm!na!te!gaan.!!
!
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Fig.!2.1:!Zicht!op!het!onderzoeksgebied!met!de!aangelegde!sleuven!met!detail!ter!hoogte!van!de!
aangetroffen!sporen.!

!
!
! !
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Hoofdstuk!3! Analyse!
!
!
3.1!Lithostratigrafische!en!bodemkundige!opbouw8!
!
Het! onderzoeksgebied! staat! op! de! bodemkaart! gekarteerd! als! een! gebied! dat! door! drie!
pedogenetische! zones! gaat! (fig.! 3.1).! De! eerste! (Zbft),! helemaal! in! het! noorden,! is! een! droge!
zandbodem! met! een! weinig! duidelijke! ijzer! en/of! humus! B! horizont.! Centraal! staat! het!
onderzoeksgebied! gekarteerd! als! een! droge! zandbodem!met! eeen! duidelijke! ijzer! en/of! humus! B!
horizont!(Zbgt).!Het!uiterst!zuidelijke!deel!van!het!onderzoeksgebied!betreft!een!droge!zandbodem!
met!een!dikke!antropogene!humus!A!horizont.!
!

!
Fig.!3.1:!Detail!uit!de!bodemkaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied.!

!
Op!basis! van!de!waarnemingen!kan!het! terrein!opgedeeld!worden! in! twee!grote!delen:!het!meest!
zuidelijke! deel! zonder! podzol! en! hoge! aanwezigheid! van! grind! (fig.! 3.2).! De! bodem! binnen! het!
noordelijke!deel!van!het!onderzoeksgebied!verschilt!door!de!aanwezigheid!van!een!podzol!en!de!veel!
lagere! aanwezigheid! van! grind! (fig.! 3.3).! Het! noordelijke! deel! ligt! ook! beduidend! hoger! dan! het!
zuidelijke!deel!(fig.!3.4).!Het!ontbreken!van!een!antropogene!bovengrond!in!een!groot!deel!van!het!
tracé!(hoogste!delen!van!het!landschap)!kan!worden!verklaard!door!het!feit!dat!het!terrein!nooit!is!
bewerkt!voor!landbouwdoeleinden.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Voor!een!meer!gedetailleerde!beschrijving!van!de!bodemkundige!gesteldheid!wordt!verwezen!naar!bijlage!4.!
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!
Fig.!3.2:!Zicht!op!het!bodemprofiel!PR1.!

!

!
Fig.!3.3:!Zicht!op!het!bodemprofiel!PR9.!
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!

Fig.!3.4:!Digitaal!Hoogtemodel!(DHM)!ter!hoogte!van!het!onderzoeksgebied.!
!
!
3.2!Het!sporen(!en!vondstenbestand!
!
Tijdens!het!onderzoek!werden!vier!sporen!aangetroffen,!drie!greppels!en!een!kuil! (fig.!3.5).!Na!het!
couperen!bleek!de!kuil!door!de!brokkelige!structuur!van!de!vulling!en!de!grillige!aflijning!eerder!te!
maken!heeft!met!het!verdwijderen!van!een!boom!en!de!wortels!(fig.!3.6).!
!
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!
Fig.!3.5:!Zicht!op!de!sporen!in!werkput!2.!

!
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Fig.!3.6:!Zicht!op!het!profiel!van!kuil!S3.!
!
S1!en!S4!zijn!beide!smalle!greppelsegmenten!met!een!oostUwest!oriëntatie.!De!vullingen!hebben!een!
lichtgrijsUbruine! kleur! en! een! gemiddelde! breedte! tussen! 60! en! 80! cm! (fig.! 3.7).! Greppel! S1!werd!
gecoupeerd.! Zowel! tijdens! het! opschaven! als! tijdens! het! couperen! werden! geen! vondsten!
aangetroffen.! Op! een! detail! uit! de! Atlas! der! Buurtwegen! (fig.! 3.8)! is! te! zien! dat! de! twee! sporen!
grotendeels!overeenkomen!–!qua!positie!en!oriëntatie!–!met!de!grenzen!van!een!perceel.!
!
Tijdens! het! volledige! proefsleuvenonderzoek! werden! geen! losse! vondsten! aangetroffen! in! het!
aanlegvlak,!noch!vondsten!die!zijn!geassocieerd!met!de!spoorvullingen.!
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Fig.!3.7:!Zicht!op!greppel!S4!in!het!vlak.!
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!
Fig.!3.8:!Detail!uit!de!Atlas!der!Buurtwegen!ter!hoogte!van!de!sporen!in!sleuf!29.!

!
!
!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!www.geopunt.be!!
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Hoofdstuk!4! Synthese!
!
!
4.1!Interpretatie!en!datering!
!
Tijdens!het!proefsleuvenonderzoek!werden!vier! sporen!aangetroffen,!drie!greppels!en!een!kuil.!Na!
het! couperen! bleek! de! kuil! eerder! natuurlijk! te! zien.! Omdat! er! geen! vondsten! in! de! overige!
spoorvulling!werden!aangetroffen!is!het!niet!mogelijk!om!de!sporen!te!dateren.!!
Het!compleet!ontbreken!van!losse!vondsten,!gecombineerd!met!de!bijna!volledige!afwezigheid!van!
sporen,!lijkt!er!op!te!wijzen!dat!er!geen!grootschalige!bewoning!binnen!het!projectgebied!te!situeren!
valt.!
!
!
4.2!Beantwoording!onderzoeksvragen!
!
Welke%zijn%de%waargenomen%horizonten%in%de%bodem?%
In%hoeverre%is%de%bodemopbouw%intact?%
Waardoor%kan%het%ontbreken%van%een%horizont%verklaard%worden?%
Zijn%er%tekenen%van%erosie?%
Tijdens!het!veldwerk!werd!de!aanwezigheid!van!een!goed!bewaarde!podzolbodem!vastgesteld.!Deze!
heeft! zich! gevormd! in! grindrijke! zandige! afzettingen.! Het! ontbreken! van! een! antropogene!
bovengrond!in!een!groot!deel!van!het!tracé!(hoogste!delen!van!het!landschap)!kan!worden!verklaard!
door! het! feit! dat! het! terrein! nooit! is! bewerkt! voor! landbouwdoeleinden.! Er! zijn! geen! tekenen! van!
erosie!waargenomen.!
!
Is%er%sprake%van%een%of%meerdere%begraven%bodems,%o.a.%de%Usselobodem?%
Er!werd!begraven!bodems!aangetroffen.!!
!
Zijn%er%losse%vondsten%(aardewerk,%lithische%artefacten,%…)%aanwezig?%Zo%ja,%zijn%dit%geïsoleerde%
vondsten%of%is%er%sprake%van%vondstconcentraties?%Kunnen%deze%concentraties%wijzen%op%de%
aanwezigheid%van%een%prehistorische%site?%Hoe%is%de%bewaringstoestand%van%deze%prehistorische%
site(s)?%
Tijdens!het!onderzoek!werden!geen!losse!vondsten!aangetroffen.!
!
Zijn% er% sporen% aanwezig?% Zo% ja,% geef% een% beknopte% omschrijving.% Zijn% de% sporen% natuurlijk% of%
antropogeen?% Hoe% is% de% bewaringstoestand% van% de% sporen?%Maken% de% sporen% deel% uit% van% één% of%
meerdere%structuren?%Behoren%de%sporen%tot%één%of%meerdere%periodes?%Zijn%er% indicaties% (greppels,%
grachten,%lineaire%paalzettingen,%…)%die%kunnen%wijzen%op%een%inrichting%van%een%erf/nederzetting?%
Er!werden!vier!sporen!aangetroffen,!drie!greppels!en!een!kuil.!Na!het!couperen!bleek!de!kuil!eerder!
van! natuurlijk! aard! te! zijn.! Tijdens! het! opschaven! en! het! couperen! van! de! sporen! werden! geen!
vondsten!opgemerkt.!
!
Kan%op%basis%van%het%sporenbestand%in%de%proefsleuven%een%uitspraak%worden%gedaan%over%de%aard%en%
de%omvang%van%occupatie?%
De!combinatie!van!de!complete!afwezigheid!van!losse!vondsten!en!de!zeer!lage!sporendensiteit!lijkt!
er!op!te!wijzen!dat!er!nooit!een!(grootschalige)!bewoning!binnen!het!onderzoeksgebied!was.!
!
!
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Zijn%er%indicaties%voor%de%aanwezigheid%van%funeraire%contexten?%Zo%ja:%
! Hoeveel%niveau’s%zijn%er%te%onderscheiden?%
! Wat%is%de%omvang?%
! Komen%er%oversnijdingen%voor?%
! Wat%is%het,%geschatte,%aantal%individuen?%

Er!werden!geen!funeraire!contexten!aangetroffen.!
!
Kunnen%de%sporen%gelinkt%worden%aan%nabijgelegen%archeologische%vindplaatsen?%
Door!het!ontbreken!aan!dateerbaar!archeologisch!materiaal!kon!geen!link!gelegd!worden!aan!
nabijgelegen!sites.!!
!
Wat%is%de%relatie%tussen%de%bodem%en%de%archeologische%sporen?%
Wat%is%de%relatie%tussen%de%bodem%en%de%landschappelijke%context%(landschap%algemeen,%
geomorfologie,%…)?%
Is%er%een%bodemkundige%verklaring%voor%de%partiële%afwezigheid%van%archeologische%sporen?%Zo%ja,%
waarom?%Zo%nee,%waarom%niet?%
Niet!van!toepassing.!
!
Kunnen%archeologische%vindplaatsen%in%tijd,%ruimte%en%functie%afgebakend%worden%(incl.%de%
argumentatie)?%%
Wat%is%de%vastgestelde%en%verwachte%bewaringstoestand%van%elke%archeologische%vindplaats?%%
Wat%is%de%waarde%van%elke%vastgestelde%archeologische%vindplaats?%%
Wat%is%de%potentiële%impact%van%de%geplande%ruimtelijke%ontwikkeling%op%de%waardevolle%
archeologische%vindplaatsen?!
Voor%waardevolle%archeologische%vindplaatsen%die%bedreigd%worden%door%de%geplande%ruimtelijke%
ontwikkeling%en%die%niet%in%situ%bewaard%kunnen%blijven:%

o Wat%is%de%ruimtelijke%afbakening%(in%drie%dimensies)%van%de%zones%voor%
vervolgonderzoek?%

o Welke%aspecten%verdienen%bijzondere%aandacht,%zowel%vanuit%methodologie%als%
aanpak%voor%het%vervolgonderzoek?%

Welke%vraagstellingen%zijn%voor%vervolgonderzoek%relevant?%
Zijn%er%voor%de%beantwoording%van%deze%vraagstellingen%natuurwetenschappelijke%onderzoeken%
nodig?%Zo%ja,%welke%type%staalnames%zijn%hiervoor%noodzakelijk%en%in%welke%hoeveelheid?%
Niet!van!toepassing.!
! !
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Hoofdstuk!5! Besluit!
!
Conform!art.!4!§!2!van!het!Decreet!houdende!Bescherming!van!het!Archeologisch!Patrimonium!van!
30! juni!1993!(B.S.!15.09.1993),!gewijzigd!bij!decreet!van!18!mei!1999!(B.S.!08.06.1999),!28!februari!
2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Wegens! de! toekomstige! verkavelingswerken! worden! eventuele! archeologische! waarden! in! de!
ondergrond! bedreigd.! Daarom!werd! een! archeologische! evaluatie! van! het! terrein! uitgevoerd! door!
middel! van!een!proefsleuvenonderzoek.!Uit!de! resultaten!van!het! veldwerk!bleek!dat!er! zich! geen!
bedreigde! archeologische!waarden! bevinden! binnen! de! grenzen! van! het! projectgebied.! Er!werden!
dan!ook!geen!aanbevelingen!geformuleerd!voor!eventueel!verder!archeologisch!onderzoek.!!
!
Bij!eventuele!vrijgave!het!terrein!blijven!de!algemene!bepalingen!die!voorzien!zijn!in:!!

P% het% decreet% van%30% juni% 1993%houdende%bescherming% van%het% archeologisch% patrimonium,%
gewijzigd%bij%de%decreten%van%18%mei%1999,%28%februari%2003,%10%maart%2006,%27%maart%2009%
en%18%november%2011(BS%08.06.1999,%24.03.2003,%07.06.2006,%15.5.2009%en%13.12.2011)%
P%en%het%besluit%van%de%Vlaamse%regering%van%20%april%1994%tot%uitvoering%van%het%decreet%van%
30% juni% 1993% houdende% de% bescherming% van% het% archeologisch% patrimonium,% gewijzigd% bij%
besluiten% van% de% Vlaamse% Regering% van% 12% december% 2003,% 23% juni% 2006,% 9% mei% 2008,% 4%
december%2009,%1%april%2011%en%10%juni%2011!!

van! toepassing,! meer! bepaald! voor! de! bepalingen! over! de! meldingsplicht! van! eventuele!
toevalsvondsten!tijdens!het!verdere!verloop!van!de!werken.! !
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Re Redelijk
Ze Zeer

Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
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Z Zand
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Go Goed
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Bodemkundige+ aspecten+ van+ het+ proefsleuvenonderzoek+ (Genk+ 9+
Wintergroenstraat)+

1.+Fysiografie+

1.1+Topografie,+bodems+en+hydrografie+
Het$onderzoeksgebied$ligt$op$de$zuidwestelijke$rand$van$het$Kempisch$plateau,$tussen$80,25$en$86,95$m$
TAW,$dat$als$geografische$streek$deel$uitmaakt$van$de$Kempen.$Het$gebied$wordt$gedomineerd$door$droge$
zandbodems$ (Zb.)$met$een$grindsubstraat$ (…t).$Er$komen$vooral$bodems$met$weinig$duidelijke$humus$
of/en$ ijzer$B$horizont$ (..f),$met$duidelijke$humus$en/of$ ijzer$B$horizont$ (..g)$en$met$diepe$antropogene$
humus$A$horizont$voor$(..m).$Ten$westen$bevindt$zich$een$droge$vallei$met$in$het$verlengde$daarvan$de$
Kaatsbeek,$één$van$de$vele$beken$die$de$zuidwestelijke$plateaurand$versnijden.$$

$
Figuur+1:+Reliëf+en+meest+voorkomende+bodems+rond+het+onderzoeksgebied.+

1.2+Geologie+

1.2.1+Tertiair+
Onder$het$projectgebied$bevinden$zich$sedimenten$die$behoren$tot$de$Formatie+van+Bolderberg,$in$het$
bijzonder$het$Lid+van+Genk$(fig.$3).$Deze$formatie$dateert$uit$het$Mioceen$(fig.$4).$
Het$Lid+van+Genk$kan$op$zijn$beurt$worden$onderverdeeld$$in$2$pakketten$gescheiden$door$het$Grind$
van$Opgrimbie:$
Boven$het$grind$van$Opgrimbie$een$pakket$dat$is$gekenmerkt$door$witte,$zeer$zuivere,$middelmatige$tot$
grofkorrelige$kwartszanden.$Enkel$helemaal$aan$de$top$is$het$zand$licht$glauconiethoudend$en$vertoont$
het$zand$bovendien$vaak$een$gekruiste$gelaagdheid.$In$dit$pakket$zijn$er$geen$echte$lignietlagen$terug$te$



vinden$maar$op$sommige$plaatsen$zijn$er$wel$paarsbruine$(organisch$rijkere)$zandlaagjes$te$herkennen.$
Verspreid$komen$er$nog$enkele$grindhorizonten$en/of$grove$hoekige$kwartsen$voor.$De$zware$mineralen$
die$worden$aangetroffen$bestaan$voor$70%$uit$zirkoon$terwijl$toermalijn$en$metamorfe$mineralen$samen$
ongeveer$20%$vertegenwoordigen.$
Onder$het$grind$van$Opgrimbie$een$pakket$dat$is$gekenmerkt$door$fijne$en$middelgrove,$gelige$tot$witgrijze$
zanden$ met$ grove$ glimmers.$ In$ dit$ pakket$ zijn$ er$ wel$ duidelijke$ lignietlagen$ aanwezig.$ Tussen$ de$ 2$
belangrijke$ lignietlagen$komt$een$tussenpakket$voor$dat$bestaat$uit$middelgrove,$witgrijze$zanden$met$
lignietbrokjes$en$veel$grove$glimmers.$Bovendien$komen$er$kleine$schuine$gelaagdheden$in$voor$en$enkele$
kleine$ bruine$ kleilensjes.$ Onder$ de$ lignietlagen$ kunnen$ verkiezelde$ kwartsietische$ zandsteenbanken$
voorkomen$evenals$spierwitte$zanden$(Maasmechelen$Zilverzand)$die$van$alle$ijzeroxiden$zijn$ontdaan.$De$
zware$mineralen$onder$het$grind$van$Opgrimbie$zijn$minder$uitgesproken$en$bestaan$voornamelijk$uit$
toermalijn$en$hoornblende1.$
$

$
Figuur+2:+Tertiair+geologische+kaart+met+aanduiding+van+het+projectgebied.+

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$Buffel$Ph.,$Claes$S.$en$Gullentops$F.,$2001.$Toelichtingen$bij$de$Geologische$Kaart$van$België$`$Vlaams$Gewest,$Kaartblad$26,$
Rekem.$Belgische$Geologische$Dienst$en$Vlaamse$overheid,$afdeling$Land$en$Bodembescherming,$Ondergrond,$Natuurlijke$
Rijkdommen,$$blzn.$21,23.$



$
Figuur+3:+Litho9+en+chronostratigrafie+van+het+Tertiair+in+Vlaanderen.+

1.2.2+Quartair+
De$ eolische$ afzettingen$ afzettingen$ behoren$ tot$ de$ dekzanden$ en$meer$ bepaald$ tot$ de$ Formatie+ van+
Wildert.$ Deze$ formatie$ bestaat$ uit$ fijne$ zwaklemige$ allochtone$ eolische$ zanden,$ afgezet$ tijdens$ het$
Weichseliaan.$De$mediaan$ van$een$ gemiddeld$ staal$ van$deze$ formatie$ bedraagt$ 103$μm,$deze$ van$de$
zandfractie$is$159$μm$en$de$mode$van$de$zandfractie$is$152$μm.$Lokaal$kan$er$grindbijmenging$optreden.$
Het$contactvlak$met$de$onderliggende$grinden$is$verstoord$door$cryoturbaties.$De$dikte$van$de$formatie$
varieert$van$0.5$m$tot$maximaal$8$m.$Op$het$Kempisch$Plateau$(hoofdterras)$zijn$deze$zanden$maximaal$2$
m$ dik.$ Op$ de$ laagterrassen$ bereiken$ ze$ een$maximale$ dikte$ van$ 3$m.$ De$ dikste$ afzettingen$ van$ deze$
formatie$bevinden$zich$echter$ten$zuidwesten$van$het$plateau,$namelijk$op$het$pediment$van$Beringen`
Diepenbeek:$nabij$Sledderlo$ is$ ze$8$m$dik.$Verder$zijn$de$meeste$dalen$opgevuld$met$dit$dekzand.$ $De$
realiteit$ in$ verband$met$ de$ dekzanden$ op$ het$ plateau$ is$ trouwens$ dat$ het$ eigenlijk$ zeer$ discontinu$ is$
afgezet$ (vlekken$ van$bijvoorbeeld$ 1$ha).$Op$ sommige$plaatsen$werd$een$ veralgemening$ gemaakt.$Het$
samen$ voorkomen$ van$ grind$ en$ zand$ werden$ geïnterpreteerd$ als$ een$ fluviatiele$ afzetting.$ In$ het$
noordoosten$ en$ zuidwesten$ geven$ de$ boorbeschrijvingen$ dikwijls$ puur$ zand,$ hetgeen$ dan$ ook$ werd$
geïnterpreteerd$als$eolisch$zand.$De$verdere$opsplitsing$hiervan$is$ louter$gebeurd$op$geomorfologische$
basis2.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2$Beerten$K.;$o.l.v.$Vandenberghe$N.,$Gullentops$F.$en$Paulissen$E.$,2005.$Toelichting$bij$de$Quartairgeologische$Kaart$`$kaartblad$
26,$Rekem.$Vlaamse$overheid,$dienst$Natuurlijke$Rijkdommen,$blz.$26.$



$
Figuur+4:+Quartair+geologische+kaart+met+aanduiding+van+het+projectgebied.+

Legende3+

+

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
3$ Bogemans$ Fr.,$ Legende$ overzichtskaart$ Quartairgeologie$ Vlaanderen.,$ 2005,$ Vlaamse$ Overheid,$ Departement$
Leefmilieu,$Natuur$en$Energie,$Afdeling$Land$en$Bodembescherming,$Ondergrond,$Natuurlijke$Rijkdommen,$Brussel,$
aangepast$in$2008$o.b.v.$de$bestaande$profieltypekaarten$(1/50.000),$$blz.$1.$



$

2.+Bodemgesteldheid+

2.1+Bodemeenheden+

$
Figuur+5:+Overzicht+van+het+bodemlandschap+met+aanduiding+van+het+onderzoeksgebied.+

Het projectgebied ligt op zand (Z) (fig. 5). De$ gemiddelde$ granulometrische$ samenstelling$ van$ de$
oppervlaktelaag$bevat$1,9%+klei$(<!2µ),$2,2%!fijn$leem$(2`20$µ),$4,7%+grof$leem$(20`50$µ)$en$91,2%+zand$
(50$µ`2+mm).$Het$gemiddeld$mediaancijfer$bedraagt$146$µ+(extreem$110`223$µ).!Er$behoren$4$%$tot$de$
fijne$ zandfraktie$ (≤120$ µ),! 69$ %$ tot$ de$ matig$ fijne$ zandfraktie$ (121`150$ µ),$ 21$ %$ tot$ de$ matig$ grove$
zandfraktie$(151`180$µ)+en$6$%$tot$de$grove$zandfraktie$(>180$µ).+$



$
Op$ het$ Hoogplateau$ hebben$ de$ meeste$ zandgronden$ een$ normale$ grindbijmenging$ (15$ tot$ 50%).$ In$
sommige$ gevallen$ is$ het$ grindgehalte$ zeer$ hoog$ (>50$ %)$ en$ wordt$ op$ de$ detailkaarten$ (1/5000)$ een$
afzonderlijke$groep$gemaakt.$De$vlekken$zeer$stenige$bodems$zijn$echter$zo$weinig$uitgestrekt$dat$ze$niet$
kunnen$weergegeven$worden$op$de$1/20$000$bodemkaart.$De$zeer$stenige$grindbanken$komen$voor$op$
de$buiglijn$van$de$plateauranden$op$de$overgang$naar$de$Lage$Kempen$of$op$hellingen$van$de$beekvalleien.$
De$ zandgronden$ waarvan$ 50$ %$ grindhoudend$ zijn,$ beslaan$ meer$ dan$ 95$ %$ van$ de$ gekarteerde$
oppervlakte4.$
$
Zbmt$zijn$droge$zandgronden$met$diepe$antropogene$humus$A$horizont$met$grindbijmenging.$In$profiel$
zijn$ het$ droge$ plaggenbodems.$ De$ humeuze$ bovenlaag$ is$ ten$minste$ 60$ cm$ dik;$ grijsbruin$ of$ donker$
bruingrijs.$Er$komt$gewoonlijk$geen$begraven$profiel$voor$omdat$de$humeuze$bovenlaag$bestaat$uit$het$
oorspronkelijke$profiel$(Zbf)$dat$opgehoogd$werd$met$heideplaggen$en$organisch$materiaal$afkomstig$van$
de$potstallen.$De$ondergrond$(C$materiaal)$bestaat$ in$de$meeste$gevallen$uit$Maasgrind$(Zbmt)$waarin$
kenmerken$van$een$fossiele$bodem$waar$te$nemen$zijn.$Roestverschijnselen$beginnen$op$meer$dan$90$cm$
diepte5.$
Zbgt+ zijn$ droge$ zandgronden$met$ duidelijke$ humus$ of/en$ ijzer$ B$ horizont,$met$ grindbijmenging.$ In$
profiel$zijn$het$droge$humus$of$humus`ijzerpodzolen.$De$A1$heeft$in$de$meeste$gevallen$een$zeer$donker$
grijze$kleur$(10$YR$3/1)$en$een$hoog$humusgehalte.$$
De$E$(tot$ca.$40$cm)$is$bleekgrijs$(10$YR$6/1)$en$los;$hij$rust$op$een$zwarte$of$zeer$donker$bruine$(rode)$(10$
YR$2/2$tot$2.5$YR$2/2)$Bh,$die$overgaat$tot$een$harde$geelachtig$rode$Bir$(5$YR$4/8).$Deze$horizonten$zijn$
(zeer)$humushoudend$(2$tot$3,7$%$humus).$Het$vrij`ijzergehalte$bedraagt$0,5$tot$0,9$%$in$de$Bh$en$2,6$%$in$
de$Bir.$In$de$bodems$met$grind`bijmenging$komt$zeer$dikwijls$een$dunne$ijzerpan$(placic$horizon)$voor,$die$
kontinu$doorloopt$ in$de$podzolhorizont$en$meestal$op$de$Bir$ gevormd$ is.$Het$ ijzergehalte$ervan$komt$
overeen$met$dit$van$de$Bir$horizont.$Onder$de$Bir$horizont$komen$B3h!banden$(2,4$%$humus,$0,76$%$vrij$
ijzer)$of$diffuse$B3h$vlekken$voor$(0,6$%$humus,$0,6$%$vrij$ijzer).$De$C$horizont$van$de$podzol$is$gevormd$
door$de$uitgeloogde$E’+horizont$van$een$oude$profielontwikkeling$(polysequumprofiel).$Het$humusgehalte$
ervan$is$laag$(0,5%)$en$het$vrij$ijzergehalte$daalt$ten$opzichte$van$dit$van$de$polzolhorizont$(0,6$tot$1,7$%).$
De$ B't$ horizont$ wordt$ binnen$ boorbereik$ gewoonlijk$ niet$ meer$ aangetroffen$ maar$ is$ duidelijk$
waarneembaar$in$profielkuilen$(1,50$m).$Het$kleigehalte$in$de$B't$of$B't$is$aanzienlijk$hoger$dan$in$de$E’+
horizont$(12,8$tot$18,5$%$en$meer)6.$$
Zbft+zijn$droge$zandgronden$met$weinig$duidelijke$humus$of/en$ijzer$B$horizont,$met$grindbijmenging.$In$
profiel$zijn$het$zwak$ontwikkelde$podzolen$of$bruine$podzolachtige$bodems.$De$Ap$(Al)$is$donker$grijsbruin$
(10$YR$4/2)$en$rust$op$een$bruine$B$horizont$(10$YR$3`4/3$tot$10$YR$5/4).$De$C$horizont$is$meestal$geelbruin$
dekzand$ waarin$ zich$ kleiaanrijkingsbanden$ ontwikkeld$ hebben$ (C`Bt),$ die$ in$ een$ latere$ periode$
verbrokkelden.$In$jongere$sedimenten$(stuifzand)$worden$weinig$of$geen$textuur$B$banden$aangetroffen$
of$zijn$ze$te$zwak$ontwikkeld$om$er$rekening$mede$te$houden.$De$grindhoudende$afzettingen$daarentegen$
vertonen$op$matige$diepte$verschijnselen$van$textuur$B$banden$of$vlekken7.$
$
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4$Baeyens$L.,$Bodemkaart$van$België.$Verklarende$tekst$bij$het$kaartblad$Genk$78$W,$I.W.O.N.L.,$1974,$blzn.$42`43.$
5$Baeyens$L.,$Bodemkaart$van$België.$Verklarende$tekst$bij$het$kaartblad$Genk$78$W,$I.W.O.N.L.,$1974,$blz.$55.$
6$Baeyens$L.,$Bodemkaart$van$België.$Verklarende$tekst$bij$het$kaartblad$Genk$78$W,$I.W.O.N.L.,$1974,$blzn.$47`48.$
7$Baeyens$L.,$Bodemkaart$van$België.$Verklarende$tekst$bij$het$kaartblad$Genk$78$W,$I.W.O.N.L.,$1974,$blzn.$43.$
$



2.3+Bodemgenese+
$

2.3.1$Gronden!met!weinig!duidelijke!humus!of/en!ijzer!B!horizont!(..f)!of!bruine!podzolachtige!bodems!

Het$zijn$primaire$podzolen$die$rechtstreeks$uit$het$oorspronkelijk$moedermateriaal$zijn$ontwikkeld.$Er$kan$
zich$ ook$ in$ de$ top$ van$ een$ oudere$ bodem$ een$ podzolisatie$ voordoen$ (polysequumprofielen).$ Al$ naar$
gelang$ van$ de$ verhoudingen$ tussen$ het$ organisch`koolstofgehalte$ en$ het$ vrij$ ijzer$ onderscheidt$ men$
humuspodzolen$en$humus`ijzerpodzolen.$Wanneer$de$venhouding$vrij$ijzer/organische$koolstof$≤6$en$het$
gehalte$aan$vrij$ijzer$groter$is$dan$0,7$%$dan$wordt$de$bodem$geklasseerd$bij$de$Haplorthods;$is$het$gehalte$
aan$vrij$ijzer$kleiner$dan$0,7$%$dan$worden$de$bodems$gerangschikt$bij$de$humuspodzolen$(Humods).$Beide$
vormen$kunnen$voorkomen$en$zijn$op$grond$van$veldwaarnemingen$moeilijk$te$onderscheiden.$Het$is$niet$
uitgesloten$ dat$ de$ kenmerkende$ horizonten$ (spodic$ horizon)$ of$ de$ oppervlakte$ horizonten$ (umbric$
epipedon)$niet$voldoen$aan$de$vereiste$gegevens.$In$dit$geval$moetende$bodems$gegroepeerd$worden$bij$
de$Psamments$en$meer$in$het$bijzonder$bij$de$Spodic$Udipsamments8.$

2.3.2$Gronden!met!duidelijke!humus!of/en!ijzer!B!horizont!(..g)!of!podzolen!
 
In$een$verder$stadium$ontwikkelt$zich$een$duidelijk$profiel$met$een$donkere$A1$(Ap),$een$asgrijze$E$en$een$
duidelijk$humus$(Bh)$of$ijzer$B$horizont$(Bir).$Dit$profiel$behoort$in$vele$gevallen$tot$de$orthod`groep$indien$
het$ ijzergehalte$voldoende$hoog$ is.$Wanneer$het$vrij$ ijzergehalte$ in$de$podzol`horizont$<0,7$%$of$ in$de$
onderliggende$horizont$<0,5$%$bedraagt$worden$de$podzolen$bij$de$Humods!gerangschikt.$Wanneer$een$
dunne$ijzerpan$(thin$iron$pan)$aanwezig$is$op$of$in$de$humus$B$horizont,$behoort$de$bodem$tot$de$PlacoA
humods9.!!

2.3.3!Gronden!met!diepe!antropogene!humus!A!horizont!(..m)!of!plaggenbodems!
!
Gronden$met$een$dikke$(>60$cm)$humeuze$bovengrond,$die$het$gevolg$is$van$het$eeuwenlang$gebruik$van$
plaggenmateriaal$ dat$ als$ strooisel$ in$ de$ stallen$ (potstallen,$ schaapsstallen)$ gebruikt$ werd,$ zijn$
plaggenbodems.$De$kleur$van$de$bovenlaag,$het$organisch`koolstofgehalte$en$de$C$/$N$verhouding$hangen$
af$ van$ de$ aard$ van$ het$ gebruikte$ plaggen`materiaal.$ In$ de$ meeste$ gevallen$ is$ dit$ afkomstig$ van$ de$
heidevelden.$Soms$wordt$ook$bosstrooisel$en$vooral$(droog)$Molinia`gras$vermengd$met$dennenaalden$
gebruikt.$ Zegge`$ en$ rietstengels$ kunnen$ eveneens$ aangewend$worden$ voor$ stalstrooisel$ en$ later$ voor$
plaggenmest.$ Natuurlijke$ opstuiving$ tegelijkertijd$ met$ het$ aanbrengen$ van$ de$ plaggen$ heeft$ plaats$
gevonden.$De$bovengrondkleuren$verschillen$van$grijs$($≤$3/2$)$tot$bruin$($≥$3/2$in$Ap1$en$4/2`4$in$de$Ap2).$
Bij$de$grijze$plaggenbodems$bedraagt$het$humus`gehalte$meer$dan$1,2$%,$bij$de$bruine$meer$dan$1,2$%$in$
de$Ap1$en$meer$dan$0,8$%$in$de$Ap2`$Wanneer$de$plaggenhorizont$op$een$A1$en$E$(totaal$ten$minste$20$cm$
dik)$van$een$vroeger$profiel$rust,$volstaat$het$dat$hij$40$cm$dik$is.$$
De$plaggenbodems$ komen$ steeds$ in$ de$omgeving$ van$woonkernen$of$ oude$hoevecomplexen$ voor;$ ze$
worden$ op$ alle$ (zandige)$ gronden$ aangetroffen.$ De$ grindhoudende$ afzettingen$ hebben$ eveneens$ een$
plaggenvariante.$De$plaggenhorizont$is$echter$minder$grindhoudend$dan$de$onderliggende$horizont$en$in$
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8$Baeyens$L.,$Bodemkaart$van$België.$Verklarende$tekst$bij$het$kaartblad$Genk$78$W,$I.W.O.N.L.,$1974,$blz.$31.$
9$Baeyens$L.,$Bodemkaart$van$België.$Verklarende$tekst$bij$het$kaartblad$Genk$78$W,$I.W.O.N.L.,$1974,$blz.$31.$



vergelijking$met$andere$bodems$is$het$gehalte$aan$grint`bijmenging$lager$in$de$geplagde$dan$in$de$niet`
geplagde$gronden10.$

3.+Terreinwaarnemingen+

3.1$Selectie$van$het$referentieprofiel$

Er$werden$acht$profielen$geselecteerd$op$het$terrein.$Profiel$1$werd$weerhouden$als$referentieprofiel$en$
werd$uitvoerig$beschreven.$Het$profiel$wordt$gekenmerkt$door$alle$stadia$van$bodemontwikkeling$in$het$
dekzand.$Daaronder$komt$een$bruinrode$bodem$voor$die$zowat$overal$voorkomt.$Alle$andere$profielen$
worden$hieronder$apart$besproken.$

$
Figuur+6:+Ligging+van+de+profielen+in+topografische+en+bodemkundige+context.+

$

Tabel+1:+Vergelijkende+tabel+met+het+bodemtype+volgens+de+bodemkaart+en+de+veldwaarneming,+per+profiel.++

Profiel+ X+ Y+ Z+ Bodemkaart+ Veldwaarneming+

1$ 232374$ 181411$ 84,93$ Zbgt$ Zbg(t)$

2$ 232278$ 181194$ 84,22$ Zbgt$ Zbg(t)$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
10$Baeyens$L.,$Bodemkaart$van$België.$Verklarende$tekst$bij$het$kaartblad$Genk$78$W,$I.W.O.N.L.,$1974,$blz.$35`36.$
$



3$ 232238$ 181142$ 84,09$ Zbgt$ Zbgt$

4$ 232219$ 181122$ 84,27$ Zbgt$ Zbft$

5$ 232167$ 181076$ 84,07$ Zbgt$ Zbgt$

6$ 232060$ 181014$ 82,36$ Zbgt$ Zbft$

7$ 232026$ 180997$ 81,51$ Zbft$ Zbmt$

8$ 231952$ 180961$ 82,26$ Zbmt$ Zbft$

$

3.2$Profiel$1$

Het$ profiel$ is$ een$ zogenaamd$ polysequumprofiel$ (fig.$ 10)$ dat$ zich$ heeft$ ontwikkeld$ in$ het$ dekzand.$
Lithostratigrafisch$bevindt$dit$dekzand$(fig.$7,$1)$zich$op$een$bruinrood$eerder$lemig$zandig$substraat$(fig.$
7,$2).$$

$
Figuur+7:+Dekzand+(1)+op+bruinrood+lemig+zandig+substraat+(2).+

In$een$eerste$stadium$werden$ijzer$en$klei$uitgespoeld$en$ontwikkelde$zich$een$E$horizont$met$daaronder$
een$Bir$(fig.$8,$1)$en$Bt$(fig.$8,2)$horizont.$De$Bt$horizont$vormde$zich$in$banden.$In$een$latere$fase$werden$
deze$aangetast$door$dierlijke$activiteit$(fig.$8,$3).$Mogelijk$gaat$het$hier$om$kevers,$te$zien$aan$de$vorm$van$
de$sporen.$Het$gaat$zeker$niet$om$werking$van$plantenwortels.$ In$dat$geval$zou$er$door$oxidatie$op$de$
randen$ijzer$zijn$gevormd.$

1+

2+



$
Figuur+8:+Bt+(1)+en+Bir+(2)+horizonten+met+sporen+van+dierlijke+activiteit+(3).+

Later$ontwikkelde$zich$in$de$fossiele$E$horizont$een$(humus)podzol.$met$onderscheiden$horizonten.$Een$
Bh1$(fig.$9,$4)$en$Bh2$(fig.$9,$5)$en$een$E$horizont$(fig.$9,$3).$De$dunne$A1$(fig.$9,$2)$is$nog$zichtbaar$met$een$
duidelijke$ophogingshorizont.$Of$het$hier$om$een$plaggenhorizont$gaat$is$onduidelijk$omdat$deze$nogal$
dun$is.$

$
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$

Figuur+9:+Podzol+met+bewaarde+A1+horizont+(2)+onder+een+ophoging,+mogelijk+plaggen+(1).+
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$
Figuur+10:+Profiel+1+als+referentieprofiel+met+alle+stadia+van+bodemontwikkeling+in+dekzand+en+het+bruinrood+
substraat+(Zbgt).+

3.3$Profiel$2$

Dit$profiel$is$een$duidelijke$podzol$met$een$onregelmatige$verlopende$Bh$horizont.$Het$wordt$aangenomen$
dat$de$ zakken$die$erin$ voorkomen$werden$veroorzaakt$door$wortels$waarlangs$ zich$podzolisatie$heeft$
voorgedaan$(fig.$11,$1).$Er$zijn$ook$lokale$humusbandjes$zichtbaar,$geassocieerd$met$de$wortelzak$(fig.$11,$
2).$



$
Figuur+11:+Profiel+2+met+duidelijke+podzol+en+duidelijke+wortelzak+(Zbgt).+

3.4$Profiel$3$

Dit$profiel$vertoont$een$duidelijke$podzol$en$is$ontwikkeld$in$eerder$grindrijk$materiaal.$Dit$materiaal$
bevindt$zich$op$een$bruinrood,$grindvrij,$lemig$zandig$substraat$(fig.$12,$1)$dat$witte$vlekken$vertoont$en$
lijkt$op$een$oudere$bodem.$

1+

2+



$
Figuur+12:+Profiel+3+met+duidelijke,+goed+bewaarde+en+ontwikkelde+podzol+op+een+bruinrood+substraat+(Zbgt).+

3.5$Profiel$4$

Dit$profiel$ is$een$schoolvoorbeeld$van$een$podzolachtige$bodem.$In$deze$bodem$heeft$zich$een$bruine,$
humusrijke$ horizont$ ontwikkeld$ (fig.$ 13,$ 1).$ Daaronder$ is$ de$met$ ijzer$ aangerijkte,$ verweerde$ bodem$
zichtbaar$(fig.$13,$2)$die$ligt$op$de$C$horizont$(fig.$13,$3).$Het$bruinrood$lemig$zandig$substraat$is$ook$hier$
duidelijk$zichtbaar$(fig.$13,$4).$

1+



$
Figuur+13:+Profiel+4+met+grindrijke,+podzolachtige+bodem+op+een+bruinrood+substraat+(Zbft).+

3.6$Profiel$5$

Het$profiel$vertoont$een$zwak$ontwikkelde$podzol$(fig.$14,$1).$Meer$dan$de$bodemontwikkeling$valt$het$op$
dat$er$zich$een$zwaar$lemig$tot$kleiig$bruinrood$substraat$onder$bevindt$(fig.$14,$2).$Dit$vertoont$duidelijke,$
fijne$ vorstwiggen$ die$ in$ het$ horizontaal$ vlak$ een$ polygonaal$ patroon$ vertonen$ (fig.$ 15).$ Minder$
waarschijnlijk$ gaat$ het$ hier$ om$ een$ Bt$ horizont$ gezien$ het$ zandig$ karakter$ van$ de$ bovenliggende$
sedimenten.$
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$
Figuur+14:+Profiel+5+met+podzol+en+duidelijke+bruinrode+bodem+onder+het+dekzand+(Zbgt).+

$
Figuur+15:+Polygonale+vorstbreuken+in+een+bruinrood+substraat,+mogelijk+een+oude+bodem.+

3.7$Profiel$6$

In$dit$profiel$bevindt$er$zich$een$grindpakket$op$50$cm$diepte$(fig.$16,$1).$Het$zandig$sediment$bevat$een$
groot$hoeveelheid$grindbijmenging$waarin$zich$een$podzolachtige$bodem$heeft$in$ontwikkeld$(fig.$16,$2).$

1+

2+



$
Figuur+16:+Profiel+6+met+podzolachtige+bodem+(Zbft).+

$

3.8$Profiel$7$

Dit$profiel$is$een$schoolvoorbeeld$van$een$plaggenbodem.$De$plaggenhorizont$is$ongeveer$45$cm$dik$(fig.$
17,$1)$en$dekt$een$bewaard$podzolprofiel$af$(fig.$17,$2).$De$podzol$is$zwak$ontwikkeld$omdat$er$in$het$zand$
nogal$wat$grindbijmenging$is$(fig.$17,$3).$De$plaggenhorizont$bevat$geen$of$weinig$grind.$De$intacte$podzol$
wijst$op$een$versnelde$ophoging,$mogelijk$om$de$stenige$oppervlaktehorizont$te$vermijden.$

1+

2+



$
Figuur+17:+Profiel+7+met+podzol+onder+plaggen+(Zbmt).+

3.9$Profiel$8$

Dit$profiel$wordt$vooral$gekenmerkt$door$een$hoog$gehalte$aan$grind.$Er$heeft$ zich$een$podzolachtige$
bodem$in$ontwikkeld.$
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$
Figuur+18:+Profiel+8+op+de+helling+met+veel+grindbijmenging+en+podzolachtige+bodem+(Zbft).+

3.10$Samenvattend$

Het$gebied$wordt$vooral$gekenmerkt$door$volgende$elementen:$

1.$ Het$ voorkomen$ van$ intacte$ podzolen$ die$ weinig$ werden$ aangeroerd$ en$ mogelijk$ behoren$ tot$ de$
heidepodzolen.$ Dit$ kan$ worden$ aangetoond$ door$ het$ voorkomen$ van$ het$ toponiem$Heidebos! en$ de$
aanwezigheid$van$een$heidegebied$op$de$Ferrariskaart$(fig.$19).$



$
Figuur+19:+Aanduidingen+voor+aanwezigheid+van+heide+op+basis+van+toponiemen+en+landschap.+

2.$ De$ aanwezigheid$ van$ plaggenbodems$ met$ bewaarde$ opppervlaktehorizont$ wijst$ op$ een$
versnelde$ ophoging.$ De$ stenige$ oppervlaktehorizont$ was$ ongeschikt$ voor$ landbouw.$ De$
plaggenhorizont$bevat$geen$of$weinig$grind$wat$de$bewerking$heel$wat$makkelijker$maakt.$

3.$ Het$ voorkomen$ van$ dekzanden$ die$ tot$ maximum$ twee$ meter$ dik$ zijn.$ Ze$ variëren$ in$ hoeveelheid$
grindbijmenging$en$dekken$altijd$een$bruinrood$lemig$zandig$tot$bijna$kleiig$substraat$af.$Mogelijk$gaat$het$
om$een$oudere$bodem$waarvan$het$zeker$niet$duidelijk$is$over$welke$bodem$het$hier$gaat$maar$zeker$niet$
de$kenmerken$van$een$Usselo$bodem$vertoont$en$ouder$mag$worden$ingeschat.$

4.+Antwoorden+op+de+onderzoeksvragen+

4.1$Welke$zijn$de$waargenomen$horizonten$in$de$bodem,$beschrijving$+$duiding?$

Er$bevinden$zich$drie$soorten$bodems$die$ook$werden$gekarteerd$bij$de$opname$van$de$bodemkaart$maar$
die$verspreid$door$elkaar$voorkomen.$Het$valt$op$dat$er$zich$buiten$de$plaggenbodems$nergens$ploeglagen$
voorkomen.$
Een$plaggenbodem$die$wordt$gekenmerkt$door$de$volgende$horizonten$Ap`A1`E`Bh/ir`BC`C$of$een$Zbmt.$
Het$gaat$hier$om$profiel$7.$
Een$podzolachtige$bodem$die$wordt$gekenmerkt$door$de$volgende$horizonten$A1`Bh/ir`BC`C$of$een$Zbft.$
Het$gaat$hier$om$profielen$4,$6$en$8.$
Een$podzol$die$wordt$gekenmerkt$door$de$volgende$horizonten$A1`E`Bh1`Bh2/ir`Bt`BC`C$of$een$Zbgt.$
Het$gaat$hier$om$profielen$1,$2,$3$en$5$
$



4.2$In$hoeverre$is$de$bodemopbouw$intact?$
$
De$bodemopbouw$is$onder$alle$bodems$geheel$intact.$Misschien$is$de$E$horizont$even$aangeroerd$tijdens$
bebossing.$ Er$ moet$ worden$ op$ gewezen$ dat$ verdere$ ingrepen$ in$ de$ toekomst$ een$ landschappelijke$
kartering$met$boringen$verantwoorden$om$daarna$een$waarderend$onderzoek$te$laten$uitvoeren.$Ook$de$
podzolachtige$bodems$vertonen$geen$verstoringen$ten$gevolge$van$landbouw.$
$
4.3$Waardoor$kan$het$ontbreken$van$een$horizont$worden$verklaard?$
$$
Er$ontbreken$geen$horizonten,$de$bodems$zijn$intact.$
$
4.4$Zijn$er$tekenen$van$erosie?$
$
Er$zijn$geen$tekenen$van$erosie$sinds$de$bodemvorming$is$ingezet.$Wel$oudere$tekenen$bij$het$bruinrood$
substraat$dat$toch$wel$kenmerken$van$een$oudere$bodem$vertoont.$
$
4.5$Is$er$sprake$van$één$of$meerdere$begraven$bodems,$o.a.$de$Usselobodem?$
$
Er$werden$op$geen$enkel$moment$karakteristieken$die$wijzen$op$de$aanwezigheid$van$een$Usselobodem$
opgemerkt.$Wel$ is$ het$heel$ goed$mogelijk$ dat$ de$dekzanden$ rusten$op$een$ veel$ oudere,$ geërodeerde$
bodem.$Deze$ is$ lemig$ zandig$ en$ zou,$ heel$ voorwaardelijk,$ kunnen$overeenkomen$met$ de$Formatie van 
Dilsen. Dit wordt beschreven als een eolisch fijn zwaklemig zand, mogelijk met grindbijmenging en cryoturbaties, uit 
het Saaliaan. 
$
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Addendum:+profielbeschrijving+
Profiel+1+
+
1.+Algemene+gegevens$
$
1.$Beschrijver$:$ $ $ Ludo$Fockedey,$Studiebureau$Archeologie.$
2.$Soort$onderzoek$:$ $ Archeologisch:$proefsleuven$
3.$Plaats$:$$ $ $ Genk,$Wintergroenstraat.$
4.$Hoogteligging$:$ $ 84,93$m$TAW.$
5.$Coördinaten$:$$ $ Lambert$X:$232374,71$;$$Y:$181411,36$
6.$Datum$:$$ $ $ 17/09/2015$
7.$Tijdstip$:$ $ $ 10:57$u.$
8.$Landgebruik$en$vegetatie$:$$ Bos,$loof`$en$naaldbomen.$
9.$Weersomstandigheden$:$$ Regenachtig$bewolkt,$17$°C.$
10.$Oriëntatie$:$ ZW.$
11.$Bodemeenheid$:$$ Zbgt:$droge$zandgronden$met$duidelijke$humus$of/en$ijzer$B$horizont,$

met$grindbijmenging..$
$
2.+Profielbeschrijving+
$
H1+
0`10$cm:$A:$zand;$donkergrijs$(10$YR$4/1)$met$veel$afgeloogde$korrels;$matig$veel$boomwortels;$massief;$
scherpe,$rechte$ondergrens$
$
H2+
10`20$cm:$A1:$zand;$zeer$donkergrijs$(10$YR$3/1);$massief;$weinig$boomwortels;$scherpe$onregelmatige$
ondergrens,$
$
H3+
20`40/50$cm:$E:$zand;$grijs$ tot$grijsachtig$bruin$(10$YR$5/1`2);$5`10%$keien;$massief;$scherpe,$golvende$
ondergrens,$
$
H4+
40/50`43/53$cm:$Bh1;$zand;$zwart$(10$YR$2/1);$hard$en$broos;$scherpe,$golvende$ondergrens,$
$
H5+
43/53`70/80$cm:$bh2$;$zand;$geelachtig$bruine$matrix$(10$YR$5/6)$$met$zwarte$humus$(gbanden)$;$massief;$
hard$en$broos$bovenaan;$$5`10%$keien;$diffuse$rechte$ondergrens,$
$
H6+
70/80`150$cm:$Bt:$zand;$sterk$bruin;$(10$YR$5/8);$hard$en$broos;$banden$die$naar$onder$toe$fijner$worden;$
diffuse$rechte$ondergrens,$
$
H7+
150`170$cm:$C:$zand;$licht$geelachtig$bruin$(2,5$Y$6/4);$massief;$scherpe$golvende$ondergrens,$
$
H8+



>170$cm:$lemig$zand;$roodachtig$geel$(7,5$YR$5/6);$massief;$hard$en$broos.$
$
Opmerkingen:+$
$
$
G(rond)W(ater)T(afel)$:$200$cm.$
$
Opmerking(en)+:+
$
Het$grind$loopt$golvend$boven$de$Bt$of$net$onder$de$Bh2$.$Platte$keien$die$horizontaal$$liggen.$Mogelijk$zijn$
er$kevergangen$die$door$de$Bt$banden$lopen.$Ook$enkele$verticale$tongen$van$mogelijk$dierlijke$oorsprong.$
Er$bevindt$zich$een$roodachtig$geel$substraat$dat$mogelijk$een$oudere$bodem$is.$
+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.+Foto+



$
$
4.+Opmerkingen+en+bijzonderheden+
+
Voorkomen$van$een$oudere$bodem$onder$de$vorm$van$een$zwaklemig$zandig$bruinrood$substraat?$
$
5.+Verwijzingen$

1.$Bodemkundige$aspecten$van$het$proefsleuvenonderzoek$(Genk`Winterstraat).$

$

$
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