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DEEL 3. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan en de omgang
hiermee, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de Code van Goede Praktijk (2016).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het merendeel (1,17 ha) van het 1,25 ha grote onderzoeksterrein wordt ingenomen door de bestaande wegenis
en de huidige nutsleidingen. Oorspronkelijk aanwezig waardevol archeologisch erfgoed zal in deze zone door de
recente bodemingrepen reeds verstoord zijn.
Slechts ter hoogte van vier kleine zones verspreid over het volledige onderzoeksgebied, die in totaal een
oppervlakte van 750 m² innemen, zijn momenteel geen verstoringen gekend. Hoewel ook hier een verstoring
mogelijk is gezien de ligging naast de huidige weg, is in dit deel van het onderzoeksterrein de aanwezigheid van
archeologisch erfgoed niet uit te sluiten.
Ca. 230 m² van deze zone zal door de aanleg van enkele groenzones maximaal 20 cm verstoord worden. De
resterende 530 m² zal door de aanleg van de wegenis voor de rotonde, de aanleg van fietspaden, de aanleg van
nutsvoorzieningen en de aanleg van de bushalte ca. 40 cm tot maximaal 80 cm diep verstoord worden. In deze
vier zones is daarom wel een impact op het mogelijke aanwezige archeologische erfgoed mogelijk.
De combinatie van het feit dat het terrein grotendeels verstoord is door de aanleg van de huidige wegenis en
nutsleidingen, de beperkte oppervlakte van 750 m² verspreid over vier kleine zones waar het bodemarchief
nieuwe verstoringen zal ondergaan bij de nieuwe inrichting en de aanzienlijke afstand tot de dichtstbijzijnde CAI
locatie, maakt dat het potentieel op kennisvermeerdering erg gering is. Daarom wordt geen vervolgonderzoek
aanbevolen. De kosten van een archeologisch onderzoek zouden dan ook niet opwegen tegen de geringe
kenniswinst die dit zou opleveren.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant op een ca. 1,25 ha groot terrein te Houthalen (prov. Limburg) de heraanleg van het
kruispunt ter hoogte van het kruispunt van de Europarklaan en de Herebaan-Oost. Hierbij zal ook de wegenis van
de Herebaan-Oost over een lengte van 475 m en delen van enkele omringende straten, m.n. de Kerkhofstraat,
Geerstraat, Houthalense Heiweg en de Ringlaan, worden heraangelegd.
De zone van de toekomstige wegenis is reeds grootschalig verstoord door de aanleg van de huidige wegenis en
nutsleidingen. Oorspronkelijk aanwezig waardevol archeologisch erfgoed zal in deze zone door de recente
bodemingrepen reeds verstoord zijn.
Slechts op een gering gedeelte van 750 m², ter hoogte van vier kleine zones verspreid over het volledige
onderzoeksgebied, kan mogelijk het oorspronkelijk bodemarchief aangesneden worden tijdens de toekomstige
bodemingrepen. Hoewel ook hier een verstoring mogelijk is gezien de ligging naast de huidige weg, is in dit deel
van het onderzoeksterrein de aanwezigheid van archeologisch erfgoed niet uit te sluiten.
Ca. 230 m² van deze zone zal door de aanleg van enkele groenzones maximaal 20 cm verstoord worden. De
resterende 530 m² zal door de aanleg van de wegenis voor de rotonde, de aanleg van fietspaden, de aanleg van
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nutsvoorzieningen en de aanleg van de bushalte ca. 40 cm tot maximaal 80 cm diep verstoord worden. In deze
vier zones is daarom wel een impact op het mogelijke aanwezige archeologische erfgoed mogelijk.
Vermits de confrontatie van de uitgevoerde werken, de gaafheid van het terrein en de historische situering
aantoonde dat de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst,
moeten geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen Programma van Maatregelen opgemaakt.
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