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DEEL 2. 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
Hoewel op basis van het voorliggende onderzoek de afwezigheid van archeologisch erfgoed op het terrein niet
kan gestaafd kan worden, maakt de combinatie van de grootschalige afgraving van het terrein en de beperkte
verticale impact van de werken dat het potentieel op kennisvermeerdering afwezig is.
Gelet op het te verwachten diffuus patroon van archeologische sporen op de rand van het grafveld, wordt de
kans zeer klein ingeschat dat binnen de contour van de geplande bodemingrepen nog waardevolle archeologische
resten worden aangetroffen. Verder onderzoek in het kader van de toekomstige werken zou dan ook met
aantoonbare zekerheid niet leiden tot nuttige kenniswinst.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant een verkaveling in twee loten op een ca. 3695 m² groot terrein aan de Koninksemstraat
64 te Tongeren.
De geplande bodemingrepen in het projectgebied beperken zich tot een strook van een 20-tal m diep langsheen
de straatzijde. Zij hebben bovendien een eerder beperkt negatief effect in verticale omvang. Voor de aanleg van
de vloerplaat en van de verhardingen zal de ingreep zich beperken tot het verwijderen van de bouwvoor, waarvan
de dikte op basis van de uitgevoerde controleboringen op ca. 30 cm kan worden bepaald. Voor de sleuffundering
wordt een verstoringdiepte van ca. 80 cm verwacht.
Ondanks de aanwezigheid van een grafveld en aanwezigheid van een Romeinse weg in de onmiddellijke omgeving,
maakt de combinatie van de landschappelijke en bodemkundige karakteristieken, de gekende bodemverstoringen
in functie van de baksteenproductie in het meest westelijke deel van het onderzoeksterrein, de bodemkundige
controle van het terrein waaruit blijkt dat een groot deel van het terrein afgegraven dan wel opgevuld werd en de
beperkte omvang van de bodemingrepen, dat het potentieel op kennisvermeerdering erg gering is.
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2. Samenvatting
De initiatiefnemers plannen op een ca. 3695 m² groot terrein aan de Koninksemstraat 64 te Tongeren (prov.
Limburg) een woonverkaveling van twee loten. Hiervoor is de inrichting van twee woningen zonder ondergronds
niveau ingepland.
Het terrein is kadastraal gekend als Tongeren, 2de afdeling, sectie B, perceelnummers 27F3, 27X3 en 27Y3.
Uit de evaluatie van beschikbare bronnen en van controleboringen is gebleken dat het deel van het terrein waar
bodemingrepen zijn gepland, in het verleden reeds werd afgegraven. Dit gebeurde naar alle waarschijnlijkheid
i.h.k.v. leemontginning voor baksteenproductie. Hierdoor zal eventueel aanwezig archeologisch erfgoed in deze
zone zo niet volledig dan toch in grote mate zijn verstoord geworden. Het potentieel op archeologische
kenniswinst wordt daarom laag ingeschat.
Bijgevolg werd dan ook een archeologienota met beperkte samenstelling opgemaakt en wordt geen
vervolgonderzoek geadviseerd.
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