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DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek
Tot op heden werden een bureauonderzoek (2016K534) en een proefsleufonderzoek (2017A148) uitgevoerd.
Beide onderzoeken werden uitgevoerd in Hasselt voor de percelen 233Z, 233Y, 233X, 233W, 233V, 233T, 233S,
233R, 233P, 233N en 233M.
Op basis van het bureauonderzoek kon het potentieel op de aanwezigheid van archeologische waarden binnen
het projectgebied worden ingeschat. Het proefsleuvenonderzoek vond plaats om de bodemopbouw en de
archeologische potentie van het terrein te evalueren en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Op basis van
het proefsleuvenonderzoek kon een gemotiveerd advies gegeven worden aangaande het al dan niet uitvoeren
van verder archeologisch onderzoek.

1.2 Duiding en waardering van archeologie in het projectgebied
Het bureauonderzoek wijst op de potentiële aanwezigheid van een waardevol bodemarchief. Vooral de kans op
het aantreffen van bodemsporen uit de (proto-)historische periodes is reëel, m.n. sporen en vondsten uit de
Romeinse tijd en de nieuwe tijd. De kans op het aantreffen van prehistorische vondsten is eerder klein.
Het proefsleuvenonderzoek heeft 10 sporen opgeleverd, één kuil, één waterput en acht greppels. De sporen
waren relatief goed bewaard en leverden slechts een beperkt aantal vondsten op. Greppels S2–S4 zijn
vermoedelijk te dateren in de middeleeuwen. Greppel S6, S8 en Waterput S10 hebben een datering ten vroegste
in de late middeleeuwen. Greppel S7 heeft een postmiddeleeuwse tot recente datering. Daarnaast zijn acht
metalen vondsten ingezameld. Het is niet duidelijk of de sporen deel uit maken van een nederzettingscontext, al
lijkt de aanwezigheid van een waterput daar wel op te wijzen. De sporen zijn gelegen direct onder het plaggendek.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
De impact van de geplande werken is nog niet gekend. Toch kan er een inschatting worden gemaakt over de
verstoringen die samenhangen met de verkaveling van het onderzoeksgebied.
Indien de woningen onderkelderd worden, kan uitgegaan worden van een verstoringsdiepte van ca. 3,5 m ter
hoogte van de woningen. Indien geen kelders uitgegraven worden, zal vermoedelijk een sleuvenfundering
aangelegd worden tot op een diepte van ca. 80 cm onder het maaiveld. Er kan ook uitgegaan worden van een
maximale verstoringsdiepte van 45 cm onder het maaiveld voor de opritten en van maximaal 20 cm voor de aanleg
van gazon in de tuinzones. Er kan vanuit gegaan worden dat vanaf de Heerstraat en de Henri Eyckmansstraat de
nodige nutsleidingen voorzien zullen worden naar elke woning. Voor waterleiding en gas wordt hiervoor o.a. een
uitgraving van ca. 80 cm diep verwacht, voor riolering een uitgraving van 1,5 - max. 3 m diep. Glasvezelkabel ligt
op geringere diepte (ca. 50 cm).
Meer info betreffende andere bodemingrepen is momenteel nog niet gekend. Dit wordt pas bepaald door de
koper na aankoop van de percelen.
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1.4 Bepaling van maatregelen
Het proefsleuvenonderzoek op de percelen Hasselt, afd. 13, sectie E, 233Z, 233Y, 233X, 233W, 233V, 233T, 233S,
233R, 233P, 233N en 233M heeft slechts een beperkt aantal sporen en vondsten opgeleverd. Gezien de locatie
waar de meeste sporen werden aangetroffen, aan de rand van het onderzoeksgebied, is het onwaarschijnlijk dat
een vervolgonderzoek binnen het huidige onderzoeksgebied nog tot kennisvermeerdering zou kunnen leiden. In
het overgrote deel van het onderzoeksgebied werden immers geen archeologische sporen aangetroffen, wat wel
het geval zou zijn als de kern van een nederzetting was aangesneden.
Daarnaast bieden de aangetroffen sporen en vondsten ook geen meerwaarde om over te gaan tot een
vervolgonderzoek.
Er worden dan ook geen verdere maatregelen geadviseerd. Dit geldt dus voor beide deelgebieden (verkaveling 1 en
2)
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