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Ilgatlaan 21 te Hasselt
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Inleiding

Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft in februari en maart een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Ilgatlaan 21 te Hasselt.
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Het vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem

2.1

Het uitgevoerde vooronderzoek

1° de volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek:
Het plangebied is gelegen op een ondergrond bestaaande uit Tertiaire zanden, die vanaf een diepte van
2,25 à 2,75 m onder het maaiveld voorkomt. Tijdens de laatste ijstijd is de omgeving afgedekt door
zandlemige windafzettingen. Thans bestaat de bodem binnen het plangebied uit een matig natte
zandleembodem. Deze is mits drainage geschikt voor landbouw en ook als weidegrond goed geëigend.
Binnen een straal van 300 m komen twee beken voor die voor de vochtigheidsgraad van de bodem zorgen.
Uit de omgeving zijn geen archeologische resten gekend uit het Paleolithicum. Dergelijke resten zouden
kunnen voorkomen op het Tertiaire niveau, maar ook aan het maaiveld. De ligging op een hoogte
(weliswaar geen prominente) nabij een aantal beken en een rivier, getuige de afgedekte fluviale afzettingen
uit het Weichseliaan in de Demervallei, kunnen een aantrekkelijke omgeving bieden voor de prehistorische
mens. Vondsten uit het Paleolithicum zijn eerder zeldzaam en komen in België echter vaker in de lemige
gebieden, verder naar het zuiden, voor. Desalniettemin valt het niet uit te sluiten dat er in deze omgeving
dergelijke vondsten kunnen gevonden worden. Vondsten kunnen bestaan uit lithische artefacten of
haardplaatsen. Het gaat met name om Laat-Paleolithische vondsten. De trefkans op resten uit het Vroeg- en
Midden Paleolithicum is uitermate klein.
In het zuidoosten van de historische kern van Hasselt (op ca. 1100 m van het plangebied) zijn Mesolithische
en Neolithische vondsten gekend. Of deze ook binnen het plangebied kunnen bevinden is onduidelijk.
Mesolithische vondsten kunnen, net als Paleolithische vondsten, aangetroffen worden. Voor het
Neolithicum tot en met de Middeleeuwen is er kans op het aantreffen van archeologische vondsten. De
zandleembodem is geëigend voor landbouw mits een goede drainage. Hierdoor is er een kans dat er in die
perioden landbouwactiviteit en/of bewoning binnen het plangebied bevond. Archeologische resten kunnen
bestaan uit sporen zoals paalsporen, kuilen en haardsporen en resten zoals funderingen, muren, metalen
objecten of aardewerk.
Hasselt heeft een geschiedenis die terug gaat tot in de Vroege Middeleeuwen. Vanaf de Late Middeleeuwen
ontwikkelt het gebied zich met name intra muros. Buiten de stadsmuren heeft de omgeving steeds een
de
agrarisch karakter gehad. Uit de historische kaarten vanaf de 17 eeuw blijkt dit ook zo te zijn tot na de
Tweede Wereldoorlog. Op de historische kaarten uit de Nieuwe Tijd is bewoning aanwezig in de omgeving
van het plangebied. Deze bestaat voornamelijk uit boerderijen. Uit deze kaarten blijkt ook dat het
plangebied in gebruik was als akker. Bewoning is op geen enkele historische kaart gebleken. Pas met de
aanleg van de Ilgatlaan in 1993 is het plangebied in gebruik genomen. De kans op het aantreffen van
archeologische resten is voor de periode vanaf de Late Middeleeuwen dan ook eerder klein.

2.2

Aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed

Om de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten te toetsen werd aansluitend aan het
bureauonderzoek een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. De oorspronkelijke bodem blijkt echter
te zijn verdwenen, vermoedelijk door in het verleden uitgevoerde egalisatie; wat nu nog rest is een
bouwvoor direct op de C-of BC-horizont. Dit booronderzoek heeft dus geen aanwijzingen voor de
aanwezigheid van een potentieel archeologisch niveau opgeleverd. Er kan geconcludeerd worden dat het
plangebied voldoende is onderzocht om een uitspraak te doen betreffende de archeologische waarde van
het plangebied. Deze blijkt namelijk gering te zijn. Nader onderzoek is derhalve niet nodig en behoud in situ
is niet van toepassing.
Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert dan ook om het plangebied vrij te geven en dat er geen verdere
maatregelen moeten getroffen worden. ER dient geen programma van maatregelen opgemaakt te worden.
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Advies op basis van de resultaten

Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek geadviseerd.
De geplande werkzaamheden vormen geen bedreiging voor het bodemarchief. Er hoeft geen programma
van maatregelen te worden opgesteld.
Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, blijven de bepalingen voor het melden van
toevalsvondsten van kracht, conform artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De civieltechnisch
uitvoerder is verplicht eventuele toevalsvondsten binnen drie dagen na ontdekking te melden bij Onroerend
Erfgoed.
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