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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode

Onroerend Erfgoed: 2017L110

Erkend Archeoloog

ABO nv

Erkenningsnummer

OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres onderzoeksgebied
-

straat + nr.:

Maastrichterstraat 100

-

postcode :

3500

-

fusiegemeente :

Hasselt

-

land :

België

Lambertcoördinaten (EPSG:31370)

218434.0922- 180440.3153; 218343.2077- 180567.4527

Kadaster
-

Gemeente :

Hasselt

-

Afdeling :

1

-

Sectie :

H

-

Percelen :

483G (partim)
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2 GEMOTIVEERD ADVIES
Dit vervolgonderzoek werd uitgevoerd op basis van het advies dat werd uitgeschreven in de melding
met ID454. Deze melding maakt deel uit van een project op de percelen 483G (partim) waarop een
geplande nieuwbouw van drie appartementsblokken met ondergrondse garages van twee
verdiepingen onderling verbonden en de renovatie van een bestaande blok in appartementen wordt
gerealiseerd. De melding zelf behandelde Zone 4, namelijk het opbreken van verhardingen op de
binnenkoer voor het aanleggen van de toekomstige tuin. Het studiegebied bevindt zich in het
stadskern van Hasselt op een historisch locatie. Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek in de buurt,
alsook door losse vondsten, is het niet uit te sluiten dat vondsten uit ook oudere perioden konden
voorkomen in het bodemarchief van de Maastrichterstraat nr. 100 te Hasselt. Afgaande op oude
cartografische bronnen waren er weldegelijk muurstructuren en bewoningsporen verwacht.
De aan- of afwezigheid van relevante archeologische sporen kon echter niet eenduidig worden
vastgesteld noch worden uitgesloten op basis van bureauonderzoek.
Tijdens de proefputtenonderzoek werd zowel in elk proefput een verregaande verstoring (in de vorm
van afgraving en ophoging van recente puinlagen) van de bodemarchief vastgesteld, met een diepte
tussen de 1-1,7m-mv. Daaronder werd slechts de geroerde C horizont waargenomen. De volledige
afwezigheid van archeologisch interessante lagen en sporen was in alle putten waargenomen.
De toekomstige ingrepen zullen slechts 70-100cm-mv diep zijn en de boven vermeldde verstoring had
al een onherroepelijke impact op de potentieel aanwezige archeologische erfgoedwaarden.
Uit deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat het onderzoeksgebied desondanks de locatie en
het potentieel voor archeologisch erfgoed een slechte bodembewaring kent. De erfgoedwaarden die
aanwezig waren op het onderzoeksgebied zijn onherroepelijk vernield. Op basis van de afwezigheid
van archeologisch interessante sporen en vondsten en verstoring van de originele bodemopbouw
adviseren wij vrijgave van het terrein.
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