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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden werd enkel een vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek (2020C246) uitgevoerd met
betrekking tot het volledige projectgebied, kadastraal gekend als Tongeren, Afd.1 Sectie D nr(s).224/l en 224/m.
Het projectgebied, gelegen langs de Romeinse Kassei 32, heeft een oppervlakte van ca. 3080 m2. In het
achterliggende tuingedeelte (ca. 1415 m²) vinden echter geen bodemingrepen plaats. De geplande werken binnen
deze vergunningsaanvraag vinden enkel verspreid plaats in een maximale zone van ca. 1665 m².
Op basis van het bureauonderzoek is het mogelijk om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de
waarde van al dan niet aanwezig archeologisch erfgoed (kennispotentieel) en de omgang hiermee.

Afb. 40: Beslissingsboom bij de afweging
voor de noodzaak van verder
vooronderzoek
en/of een opgraving (Bron: OE, CGP 4.0,
32).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Noch de topografische ligging noch gekende archeologische data uit naburig onderzoek of vondstmeldingen
nopen ons het archeologisch potentieel voor prehistorische artefactensites anders dan laag in te schatten. Ook
voor de proto-historische periode kan dit lage potentieel aangehouden worden. Per definitie is het natuurlijk niet
uitgesloten dat vnl. de oudste stratigrafische niveaus van de Romeinse stad sporen/vondsten uit de metaaltijden
bevatten, en dan waarschijnlijk van de overgang late ijzertijd – vroeg-Romeinse periode.
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Met de Romeinse tijd kan de archeologische verwachting echter naar boven worden bijgesteld. Het projectgebied
lag in de vroege keizertijd op een 200 tal meter ten noorden van de weg Bavay-Keulen, die in deze periode de
oost-west hoofdas doorheen de nederzetting vormt. Met de noordwaartse verschuiving in de midden keizertijd
sluit het projectgebied in het zuiden aan op de nieuwe hoofdweg (ter hoogte van de huidige Romeinse Kassei).
Het terrein ligt ook binnen de eerste stadsomwalling, waarvan een van de hoofdpoorten ca. 250 m ten westen
van het projectgebied lag. In de laat-Romeinse tijd komt het projectgebied buiten de omwalling te liggen, die zich
ca. 50 m ten oosten van het projectgebied bevindt.
Wat wij mogen verwachten in het projectgebied in de vroeg- en volmiddeleeuwse periode is onduidelijk, een
vaststelling die trouwens opgaat voor het ganse stadsareaal. Voor deze periode is wel gebleken dat deze in de
archeologische stratigrafie enkel aanwezig zijn in de vorm van de zgn. zwarte laag/lagen.
Sowieso is te verwachten dat er na de aanleg van de stadsversterkingen in de late middeleeuwen in het
projectgebied nog nauwelijks permanente activiteit is geweest die een significant archeologisch sporenbestand
heeft achtergelaten. Gelet op het gebruik van de zone van het projectgebied als akker/weiland sinds het tweede
kwart van de 18de eeuw, en heel waarschijnlijk zelfs vanaf het einde van de Romeinse tijd, wordt uitgegaan van
een lage verwachting voor de volgende eeuwen.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in Deel 1: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend
gedeelte, 1.4 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De initiatiefnemer plant op een 3080 m² groot terrein aan de Romeinse Kassei 32 te Tongeren (prov. Limburg) de
de renovatie van een van een bestaande villa. Het betreft voornamelijk de renovatie van het interieur alsook de
reiniging van de gevels onder de vorm van een herinvoegen van het metselwerk en het schilderen van de houten
dakgoten en het schrijnwerk. Daarnaast omvat dit project ook de uitbreiding van de villa met een terras dat
gelijktijdig de afdekking van de onderliggende garage vormt. In het achterliggende tuingedeelte (ca. 1415 m²)
vinden geen bodemingrepen plaats.
Dit is wel het geval, hetzij enkel verspreid, in een zone van ca. 1665 m², in het noorden van het projectgebied,
rondom de bestaande en te behouden woning (ca. 232,94 m²). Ook hier zijn de bodemingrepen echter eerder
beperkt tot de zone ten zuiden van de villa en ter hoogte van de bestaande inrit.
Ten dienste van de toegang tot de nieuwe dubbele garage onder het te realiseren terras (met een oppervlakte
van ca. 97,5 m²), zal het reeds sterk geprofileerde terrein, verder worden afgegraven. Ten zuiden van de woning
(evenals ter hoogte van de inrit) ligt het niveau reeds beduidend lager dan het niveau van de eigenlijke villa en
voortuin (nulpas = dorpel voortuin). Het verschil bedraagt momenteel ca. 2,21 - 2,39 m en zal verder worden
afgegraven tot 3,05 m onder de nulpas (cfr. afgraving ca. 65 tot 85 cm). Dit is noodzakelijk om de gewenste
plafondhoogte in de garage te bekomen. De garage wordt gefundeerd met een plaat op volle grond (ca. 30 cm,
de uitgraafdiepte hiervan zit reeds in hoger beschreven uitgraafdiepte inbegrepen). Enkel onder de buitenwanden
zal de fundering dieper reiken voor de aanleg van een vorstrand/funderingszool, waarvan de diepte nog door een
stabiliteitingenieur moet bepaald worden. Op te merken is dat deze uitbreiding echter deels ligt ter hoogte van
een bestaand en te slopen trapgeheel dat met een kolenhok is onderkelderd (samen ca. 21 m²). Ten zuiden hiervan
zijn enkele bestaande leidingen en nutsvoorzieningen aanwezig.
De aanleg van nieuwe verhardingen ter hoogte van de inrit is gepland in waterdoorlatende klinkers. De totale
oppervlakte van de nieuwe verharding bedraagt 388 m². De verticale impact van de aanleg beperkt zich tot 20-40
cm onder het huidig maaiveld. Het merendeel van deze zone is echter reeds verhard met klinkers (ca. 88 m²), dan
wel met grind (ca. 175 m²).
Enkele leidingen worden rondom het uit te breiden terras in de richting van een nieuwe hemelwaterput en
infiltratieput getrokken. Dit zal, hetzij plaatselijk, een verstoring van ca. 1,20 m tot max. 3 m -mv met zich
meebrengen.
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1.4 Bepaling van maatregelen
Hoewel de aanwezigheid van archeologische sporen op basis van het bureauonderzoek niet volledig uitgesloten
kan worden, wordt voor het onderzoeksterrein geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Het projectgebied is ca. 3080 m² groot. De geplande bodemingrepen vinden echter enkel verspreid plaats in een
zone van ca. 1665 m², in het noorden van het projectgebied, rondom de bestaande en te behouden woning (ca.
232,94 m²). Ook hier zijn de bodemingrepen echter eerder beperkt tot de zone ten zuiden van de villa en ter
hoogte van de bestaande inrit (cfr. ca. 97,5 m² voor de uitbreiding van het terras; 388 m² voor de (her)aanleg van
de verhardingen en plaatselijk ter hoogte van enkele nutsleidingen en twee nutputten).
De gegevens verzameld in het bureauonderzoek lieten tot op zekere hoogte toe een archeologische verwachting
voor het projectgebied te formuleren. Deze verwachting was matig tot hoog voor de Romeinse tijd en laag voor
alle andere perioden. Echter op basis van een opsomming van de geplande werken binnen de huidige
omgevingsvergunning in confrontatie met de gegevens uit het bureauonderzoek en de gezette controleboringen,
kan gesteld worden dat deze werken (grotendeels) in een reeds vergraven/ verstoorde bodem zullen plaatsvinden.
Enkel ter hoogte van de inplanting van twee nutsputten zal, hetzij plaatselijk, een archeologisch niveau worden
aangesneden. Ook hiervan bleef echter enkel de onderzijde bewaard.
Op basis hiervan wordt voor het onderzoeksgebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. De kans op
kennisvermeerdering wordt als gering ingeschat. De uitvoer van een vervolgonderzoek is bijgevolg kosten-baten
te duur.
De aannemer/uitvoerder van de werken is wel gehouden aan de meldingsplicht van archeologische vondsten.
Deze melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te
melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het
vinden.
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