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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden kon enkel een vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd worden op perceel
216B (Hasselt, afd. 12, sectie A) aan de Krikelshoutstraat in Hasselt.
Op basis van het bureauonderzoek was het echter mogelijk om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen
over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan (kennispotentieel) en de omgang
hiermee. Daarom is bijkomend vooronderzoek niet noodzakelijk.

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het voorliggend bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het terrein over een laag tot matig archeologisch
potentieel beschikt. De topografische ligging van het terrein tussen 2 beken maakt dat het archeologisch
potentieel voor het aantreffen van prehistorische artefactensites als laag ingeschat kan worden. Ook voor (proto)historische sites is het archeologisch potentieel eerder laag, met uitzondering van sites uit de nieuwe tijd vermits
het terrein in de nabijheid van een verdedigingsschans ligt.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 2: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend
gedeelte, 1.4 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De initiatiefnemer plant ter hoogte van het onderzoeksterrein de bouw van een appartementsgebouw met
omgevingsaanleg.
Ter hoogte van de zones waarin de bodemingrepen zullen plaatsvinden (zie BIJLAGE 4) zullen aanwezige
archeologische resten volledig vergraven worden bij het uitvoeren van de geplande werken indien de
moederbodem bereikt wordt bij de graafwerken. Dit zal vermoedelijk het geval zijn voor een zone van 68 m² ter
hoogte van twee waterputten, een liftschacht en een wadi, aangevuld met plaatselijke bodemingrepen voor het
plaatsen van funderingspalen en het graven van een sleuf voor regenwaterafvoerleidingen.
Overige bodemingrepen, waaronder het plaatsen van een betonplaat voor het appartementsgebouw, de aanleg
van verhardingen, nutsleidingen en groenaanleg, vinden slechts plaats in een ophogingslaag, vermoedelijk
afkomstig van het opspuiten van het Albertkanaal. In het zuidoosten van het terrein vinden over een zone van ca.
1000 m² geen bodemingrepen plaats.

1.4 Conclusie
Uit bovenstaande bevindingen bleek dat op het terrein, hoewel het over een matig archeologisch potentieel
beschikt voor de nieuwe tijd, weinig bodemingrepen zullen plaatsvinden die de moederbodem zullen verstoren.
Het potentieel op kenniswinst wordt dan ook als gering ingeschat. Verder vooronderzoek met ingrepen in de
bodem wordt dan ook niet geadviseerd.
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