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2. Programma van maatregelen voor vrijgave
2.1. Administratieve gegevens
Projectcode

2016I76

Nummer wettelijk depot

Niet van toepassing

Naam en

ArcheoPro Vlaanderen

erkenningsnummer erkend

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),

archeoloog

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT

Provincie

Limburg

Gemeente

Hasselt

Deelgemeente

Hasselt

Plaats

Guffenslaan

Toponiem

/

Bounding Box

X: 218133,30

Y: 180086.72

X: 218151,58

Y: 180054.49

Kadastrale gegevens

Gemeente: Hasselt Afdeling: 8 Sectie: D Nrs.: 206R2,
206W2, 206V2, 206S2 en 206K2.

Kaartblad

/

Kadasterkaart
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Topografische
kaart
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2.2. Volledigheid van het vooronderzoek
Op basis van het bureauonderzoek werd geoordeeld dat alle wenselijke onderzoeken
uitgevoerd werden ter plaatse van het plangebied. Er kan op basis van het onderzoek niet
worden uitgesloten dat er archeologische sporen aanwezig zijn, maar door de uiterst
beperkte oppervlakte van het plangebied (530 m²) ontbreekt de contextuele omkadering.
Om deze reden werd geoordeeld dat verdere onderzoeken niet noodzakelijk zijn en dat het
vooronderzoek volledig is.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site
Op basis van de resultaten van een bureauonderzoek kon de aan- of afwezigheid van een
site niet worden aangetoond. Wel kunnen resten niet worden uitgesloten. Er is namelijk
geoordeeld dat er een middelhoge trefkans is voor nederzettingsresten vanaf het
neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de bronstijd
tot en met de volle middeleeuwen.

2.4. Waardering van een archeologische site
Ondanks dat er een verwachting is opgesteld, zijn we van mening dat alle eventueel
aanwezige resten een lage waardering krijgen toegekend. Het plangebied is namelijk
dermate beperkt van oppervlakte (530 m²), waarvan 150 m² onderkelderd is, dat gezien het
rurale karakter waarbinnen het plangebied zich bevindt er geen contextueel kader aanwezig.
Rurale nedezettingen bezitten een informatiewaarde omwille van de samenhang tussen de
sporen en de horizontale spreiding. Deze kan niet achterhaald op een dermate beperkte
oppervlakte.

2.5. Impactbepaling
Het gehele plangebied zal weldra worden afgegraven tot een diepte van 8 m beneden het
maaiveldniveau. Er is bijgevolg sprake van een grote impact.
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2.6. Bepaling van maatregelen
Aangezien we van mening zijn dat de contexuele omkadering binnen een dermate beperkt
plangebied niet aanwezig is wordt er geen vervolg geadviseerd. Er worden bijgevolg geen
maatrgelen opgelegd.
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