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1 Gemotiveerd advies
Voor het plangebied Hasselt R70 x Kanaalkom wordt een bureaustudie uitgevoerd. Op basis van dit
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem was het mogelijk om met voldoende zekerheid een
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed op het terrein.
Alle vooropgestelde onderzoeksvragen die bij archeologisch vooronderzoek relevant zijn konden
bijgevolg beantwoord worden (zie Verslag van Resultaten Besluit).
Het plangebied ligt in de alluviale vlakte van de Demer op de ring van Hasselt. Het is een omgeving met
natte tot zeer natte bodems. Uit historische bronnen blijkt dat het projectgebied op de grens van het
historische centrum van Hasselt en de voormalige vestinggracht en -wal ligt. De oudste kaarten
situeren het plangebied al op een vestingsgracht van Hasselt. Hiervoor bevond het terrein zich naar
alle waarschijnlijkheid in landelijk gebied. Het volledige plangebied kent echter met hoge
waarschijnlijkheid reeds een bepaalde verstoringsgraad door de aanleg en verschillende
opeenvolgende fasen van heraanleg van de ring van Hasselt sinds 1855.
De initiatiefnemer plant een vernieuwing van de Kanaalkom. Dit deel van de ring rond Hasselt bestaat
momenteel uit een wegtracé met twee rijvakken, geflankeerd door een berm met jonge eikenbomen
aan weerszijden. Aan de kant van het stadscentrum is er een breed voetpad, aan de overliggende zijde
een fiets- en een voetpad. De Kattegatstraat en de Kempische Kaai zijn beiden een tweerichtingsstraat,
de Slachthuiskaai is een enkelrichtingsstraat met één baanvak. Aan de hoek tussen de Thonissenlaan
en de Slachthuiskaai is een parking gelegen (Parking Kanaal). De helft van deze parking maakt deel uit
van het plangebied. Tegenover Parking Kanaal, aan de andere zijde van de Thonissenlaan, bevindt zich
een grasveld net naast het Holiday Inn hotel. Onder dit hotel en het eerder vernoemde grasveld
bevindt zich een ondergrondse parkeergarage.
Bij de toekomstige werken zal het asfalt worden vernieuwd en op sommige plaatsen wordt er
verhoogd. Er zal eveneens een groen plein aangelegd worden. Daarnaast zullen ook twee RWAstrengen voorzien worden.
Gezien de specifieke bodemtoestand van alluviale afzettingen, een hoge verstoringsgraad door werken
in het verleden en de versnipperde spreiding van de meest invasieve ingrepen zal de impact van de
geplande werken op eventueel nog aanwezig bodemarchief eerder beperkt blijven. Het potentieel op
kennisvermeerdering is hierdoor zeer beperkt voor alle cultuurhistorische perioden.
Daarom luidt het advies van BAAC Vlaanderen bvba dat geen verdere maatregelen genomen moeten
worden en is bijgevolg geen Programma van Maatregelen van toepassing. De vondstmeldingsplicht
blijft alsnog geldig, mocht er toch archeologie tevoorschijn komen tijdens de werken. De melding van
archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context is terug te vinden in artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet. van 12 juli 2013.

Niet van toepassing.
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