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1 Gemotiveerd advies
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de
aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd
advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

De opdrachtgever plant de bouw van een appartementsblok met ondergrondse parkeergarage en de
heraanleg van de braakliggende achterliggende zone ter hoogte van de Hasseltsestraat 2-4-6 in Herkde-Stad.

Afgaand op de resultaten van de bureaustudie bleek het onderzoeksgebied een hoog archeologisch
verwachtingspatroon te hebben wat betreft occupatiesporen vanaf de volle middeleeuwen tot en
met de nieuwste tijd. Cartografische bronnen en luchtfoto’s geven aan dat het noordelijk gedeelte
van het projectgebied onbebouwd is gebleven en het zuidelijk gedeelte in 1930 bebouwd werd. De
bodemkaart duidt grotendeels bodemtype OB aan die wijst op een bebouwde zone dat mogelijks
door het ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd werd. Verder betreft de noordelijke grens van
het projectgebied een OT-bodemserie met sterk vergraven gronden.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek de bodemopbouw op het terrein grotendeels overeen te
komen met wat de bodemtypekaart voorspelde: sterk verstoorde en vergraven bodems. Door het
grote aantal verstoringen over het gehele projectgebied is het mogelijk dat de eertijds aanwezige,
oudere sporen en structuren, reeds verdwenen zijn. De enkele sporen die werden aangetroffen
bleken eerder slecht bewaard te zijn. Daarenboven wordt een groot deel van het onderzoeksgebied
ingenomen door recente keldervolumes, die tot 195cm in de bodem werden ingegraven. Deze
volumes bezetten het grootste deel van de zone langsheen de Hasseltsestraat. Ook deze kelders
hebben vermoedelijk reeds een groot deel van het archeologische archief vernield.

De aanwezige sporen bestaan uit twee muurfragmenten (waarvan één recent), verbrande leem en
een kuil. Gezien dit de enige aangetroffen sporen zijn, kan gesteld worden dat de maximale
kenniswinst van het onderzoeksgebied reeds bereikt is. Bijgevolg zou verder onderzoek van het
terrein weinig tot geen kenniswinst opleveren en wordt dit niet als nuttig beschouwd.
Derhalve acht ADEDE bvba verder archeologisch onderzoek dan ook niet nodig.
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Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch
(voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan
ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook –
conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.
Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap
Onroerend Erfgoed.
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