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INLEIDING
ALGEMEEN

Bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn
dat het toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De
archeologienota wordt geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een
archeologisch vooronderzoek en een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een stedenbouwkundige aanvraag is afhankelijk van een
aantal criteria:
De totale oppervlakte van de percelen
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen
De ruimtelijke bestemming van het terrein
- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of de site volgens de
inventaris

Figuur 1: Criteria bij stedenbouwkundige vergunningen

1.2

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van HVC
Architecten een archeologienota opgemaakt voor de sloop van een bestaand gebouw en de oprichting
van een nieuwe muur en parkeergelegenheid in het stadscentrum van Hasselt. Het onderzoeksgebied
bevindt zich in een vastgestelde archeologische zone.
Aangezien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning na 1 juni 2016 werd ingediend, is een
archeologienota evenwel vereist, zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.4.1, 5.4.2,
5.4.8 en 5.4.9). Het bureauonderzoek werd uitgevoerd in december 2017 onder leiding van erkend
archeoloog Jan Claesen. Contactpersoon bij de opdrachtgever, HVC Architecten, was architecte Eva
Aberle. In de onderhavige archeologienota worden de locatie van het terrein en de reeds uitgevoerde
werken geanalyseerd. Deze informatie wordt samen met de resultaten van een archeologisch
bureauonderzoek bestudeerd.
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Jan Claesen
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HVC Architecten
Ca. 623,48m²
Ca. 301,24m²
van 1 tot 15 december 2017
De sloop van een bestaand bijgebouw met
verharding en de oprichting van een nieuwe
muur en parkeergelegenheid in het
stadscentrum van Hasselt.
Het doel van deze archeologienota is een
archeologische evaluatie van het terrein, de
geplande werken en impact op het
bodemarchief.
Bureauonderzoek, verstoring, historisch
stadscentrum …

De onderstaande GRB-kadasterkaart en de Orthofoto tonen het projectgebied op de meest recente
stadskaarten en luchtfoto’s.
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HARI/17/12/01/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2017)

HARI/17/12/01/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3: Situering van het projectgebied op Orthofoto (Geopunt, 2017)
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DOELSTELLINGEN

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de
opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan
de werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex
situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de archeologienota is dat
er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er
aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen vernietigd worden, is een
archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende
gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand
onderzoek in de directe omgeving van het projectgebied wordt een inschatting gemaakt van het
archeologisch potentieel van het projectgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is
op het aantreffen van archeologische waarden binnen het projectgebied, zal de bodem onderzocht
worden op gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed en nadien
bij de aanvraag voor de bouwvergunning gevoegd te worden.

1.4

RANDVOORWAARDEN

Het betreft een uitgesteld onderzoek aangezien de bestaande bebouwing in eerste instantie gesloopt
moet worden vooraleer archeologisch onderzoek mogelijk is. De nutsleidingen zijn eveneens nog
aanwezig en bevinden zich op een ongekende locatie en houdt hierdoor een veiligheidsrisico in. De
sloop (werken aan de fundamenten, onder het maaiveld) van het aanwezige gebouw mag enkel
uitgevoerd worden onder begeleiding van een erkend archeoloog.
De aanwezige bomen dienen eveneens eerst gekapt worden tot op het maaiveld. Stronken mogen pas
verwijderd worden na of in functie van het archeologisch onderzoek.

1.5

ONDERZOEKSVRAGEN

Tijdens het bureauonderzoek dienen op zijn minst onderstaande vragen beantwoord te worden:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Welke info is er nog te vinden over voormalige constructies op het terrein?
Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het projectgebied verwacht worden op
basis van een analyse van historisch kaart- en bronnenmateriaal?
In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Hasselt - Ridderstraat
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HUIDIGE & TOEKOMSTIGE SITUATIE
HUIDIGE SITUATIE

Momenteel is het perceel aan de Ridderstraat 37 te Hasselt in gebruik door een gebouw met enkel een
gelijkvloerse verdieping (beperkt fundament). Het betreft een berging met garagepoort zodat het
achterste gedeelte van het perceel in gebruik kan worden genomen als parkeerplaats. Het noordelijke
gedeelte van het perceel is dan ook grotendeels verhard. Er staat 1 boom en er is een beperkte groene
zone.

Figuur 4: Bestaande inplanting (HVC Architecten, 2/11/2017)
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Figuur 5: Foto’s bestaande toestand straatgedeelte (HVC Architecten, 2/11/2017)

Figuur 6: Foto’s bestaande toestand tuingedeelte (HVC Architecten, 2/11/2017)
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Figuur 7: Bestaande gevel (HVC Architecten, 2/11/2017)

Figuur 8: Terreinprofiel bestaande toestand (HVC Architecten, 2/11/2017)
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TOEKOMSTIGE SITUATIE

De opdrachtgever plant de heraanleg van de parking/tuingedeelte van het perceel aan de Ridderstraat
te Hasselt. Het bestaand gebouw wordt gesloopt en vervangen door een doorlopende muur met poort.
De parkeerplaatsen worden aangelegd in grasbeton en een beperkte groene zone zal voorzien worden.
De ruimte tussenin wordt opnieuw verhard (maximale bodemverstoring van 20 à 30 cm).
Een bijkomende regenwaterput en ondergronds bekken worden eveneens voorzien. Het bekken zal
geplaatst worden op een diepte van ca. 160cm. Met de bufferafstand voor de archeologie erbij
gerekend, komt dit neer op een diepte van ca. 190cm (ca. 37,6 TAW). Het onderzoeksgebied omvat circa
2
301,24m .

Figuur 9: Nieuwe inplanting (HVC Architecten, 2/11/2017)
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Figuur 10: Nieuwe gevel (HVC Architecten, 2/11/2017)

HARI/17/12/01/3 - Digitale aanmaak
Figuur 11: Situering van het projectgebied op Toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2017)
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Figuur 12: Terreinprofiel nieuwe toestand (HVC Architecten, 2/11/2017)

Figuur 13: Visualisatie nieuwe gevel (HVC Architecten, 2/11/2017)

Figuur 14: Visualisatie nieuwe gevel 2 (HVC Architecten, 2/11/2017)
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BUREAUONDERZOEK

Het doel van de bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden van de
archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het gebied te
kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en
daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare kaarten van het plangebied, te weten de
bodemkaart, geologische kaarten, bodemerosiekaart, bodemgebruikskaart en relevante historische
kaarten. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd gebruikt als uitgangspunt voor de bestudering
van archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
De gebruikte kaarten werden in gegeorefereerde vorm (Belge Lambert 1972) gebruikt in het programma
QGIS. In dit programma werden de genoemde kaarten als lagen toegevoegd teneinde er de huidige en
toekomstige situatie op te kunnen weergeven. Het plangebied werd bovendien op alle kaarten geplot
om de oriëntatie op de kaarten te vergemakkelijken.

3.1
3.1.1

LANDSCHAPPELIJKE & BODEMKUNDIGE SITUERING
Topografische situering

Het projectgebied ligt in de historische binnenstad van Hasselt. De stand ligt op de overgang van de
Kempen naar Vochtig Haspengouw.
Volgens het Digitaal Hoogtemodel ligt het projectgebied tussen ongeveer 39 en 39,5 meter boven de
zeespiegel.

HARI/17/12/01/4 - Digitale aanmaak
Figuur 15: Topografische kaart met situering van het projectgebied (Geopunt, 2017).
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HARI/17/12/01/5 - Digitale aanmaak
Figuur 16: Situering van het projectgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2017).

Figuur 17: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in NW-ZO richting (Geopunt, 2017).

3.1.2
3.1.2.1

Geologie & landschap
Fysisch geografisch

Het projectgebied is volgens de Traditionele Landschappenkaart gekarteerd als ‘Stedelijke gebieden en
havengebieden’.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Hasselt - Ridderstraat
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HARI/17/12/01/6 - Digitale aanmaak
Figuur 18: Hasselt aangegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Geopunt, 2017)

3.1.2.2

Paleogeen & neogeen (Tertiair)

Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen bevindt het onderzoeksterrein zich binnen de
Formatie van Eigenbilzen.
Het afsluitende kleirijk Eigenbilzen Glauconietzand (Formatie van Eigenbilzen) kondigt het ondieper
worden van de zee aan en is het begin van een grote regressie. De formatie is gekenmerkt door zijn grijs
tot groengrijs fijn zanderige ondergrond. Tevens is de bodem kleihoudend en weinig
1
glauconiethoudend, glimmerhoudend. Onderaan is de formatie sterk kleihoudend.

1

F. Gullentops en L. Wouters, red., Delfstoffen in Vlaanderen (Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement
EWBL, 1996), 18.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Hasselt - Ridderstraat
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HARI/17/12/01/7 - Digitale aanmaak
Figuur 19: Situering van het projectgebied op de Tertiairgeologische kaart (DOV, 2017).

3.1.2.3

Quartair

Volgens de quartairgeologische kaart (1/200.000) bevindt het projectgebied zich volledig binnen type 3.
Dit type omvat Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). Hierop werden eolische
afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) of van mogelijk het Vroeg-Holoceen
afgezet. De ondergrond bestaat uit zand of zandleem in het geval van het onderzoeksgebied.

Figuur 20: Uitleg van het type volgens de quartairgeologische kaart, schaal 1/200.000 (DOV, 2016).

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Hasselt - Ridderstraat
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HARI/17/12/01/8 - Digitale aanmaak
Figuur 21: Situering van het projectgebied op de Quartairgeologische kaart 1/200.000 (DOV, 2017).

Volgens de quartairgeologische kaart (1/50.000) kent het projectgebied typen 5 en 13 in kaartblad 25.
Type 5 bevat Zandleem: afwisseling van dunne laagjes zand (Formatie van Wildert) en leem (Brabant
Leem). Type 13 bevat ‘bedekt alluvium’, oude alluviale afzetting gelegen onder het eolische dekpakket.

HARI/17/12/01/9 - Digitale aanmaak
Figuur 22: Situering van het projectgebied op de Quartairgeologische kaart 1/50.000 (DOV, 2017).

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Hasselt - Ridderstraat
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Bodem, bodemkundig booronderzoek, erosie & bodemgebruik

Volgens de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied omschreven als ‘onder bebouwing’
(OB).

HARI/17/12/01/10 - Digitale aanmaak
Figuur 23: Situering van het projectgebied op de bodemkaart Vlaanderen (DOV, 2017).

HARI/17/12/01/11 - Digitale aanmaak
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Figuur 24: Situering van het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart (Geopunt, 2017).

Op de Potentiële bodemerosiekaart is het projectgebied
bodemgebruikskaart ligt het projectgebied in ‘Kernstadbebouwing’.

niet

gekarteerd.

Volgens

de

HARI/17/12/01/12 - Digitale aanmaak
Figuur 25: Bodemgebruik in de omgeving van het plangebied volgens de bodemgebruikskaart (Geopunt, 2017).

3.2
3.2.1

ARCHEOLOGISCHE EN ERFGOEDKUNDIGE DATA
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)

Binnen het plangebied zelf zijn er geen archeologische waarden bekend.
Het projectgebied bevindt zich in de dicht omgeving van de voormalige stadswallen (CAI-locatie 207116)
met in het noordwesten de Kuringerpoort (CAI-locatie 207117) en ten zuidoosten de Sint-Truiderpoort
2
(CAI-locatie 207120). In 1845 werden de oude wallen omgevormd tot de huidige promenade.
Meer ten noordoosten van het onderzoeksgebied bevinden zich nog een viertal CAI-locaties onder
andere ‘Het Leerske’, het voormalige neerhof (onderdeel van een middeleeuwse motte), de Grote
Markt en de Virga-Jessebasiliek. In de omgeving van de oude Diestse Poort (richting Kuringen), werden
de CAI-locaties Dokter Willemshuis en Diesterstraat opgenomen. Bij de laatste locatie werden
muurfragmenten in ijzerzandsteen en losse aardewerk vondsten aangetroffen in 2015 door Condor.
In de ruime omgeving van maximum 250 meter bevinden zich enkele archeologische waarden. Het
betreft onder meer:

2

Agentschap Onroerend Erfgoed, “Hasselt”, Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 7 december 2017,
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120926; Agentschap Onroerend Erfgoed, “Historische stadskern van Hasselt”, Inventaris
Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 7 december 2017, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140049.
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CAI-Locatie

Beschrijving

Datering

207116

Middeleeuwse stadsomwalling

Middeleeuwen

207117

Kuringerpoort of Diestse Poort

Middeleeuwen

207120

Sint-Truiderpoort

Middeleeuwen

700502

Het Leerske

700044

Neerhof

Middeleeuwen
Middeleeuwen

700046

Grote Markt

Middeleeuwen

212896

Virga-Jessebasiliek

151672

Dokter Willemshuis

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

212916

Diesterstraat

Nieuwe Tijd

HARI/17/12/01/13 - Digitale aanmaak
Figuur 26: Kaart met aanduiding van het projectgebied en de vondstlocaties uit de CAI (CAI, 2017).

3.2.2

Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE)

De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen.
Zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank,
goed voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal. Op basis van diverse zoekcriteria kan er heel
gericht naar de verschillende erfgoedobjecten zoeken. Erfgoedobjecten kunnen vastgesteld en/of
3
beschermd zijn.
Het onderzoeksgebied zelf bevindt zich in een vastgestelde archeologische zone. Het gebouw in het
uitgebreide projectgebied is beschermd als monument en opgenomen als bouwkundig relict.

3

Agentschap Onroerend Erfgoed, “Inventaris Onroerend Erfgoed”, geraadpleegd 17 januari 2017,
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/.
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ID

Relict

Bescherming

Datering

11895

Historische stadskern van Hasselt

Vastgestelde archeologische zone

19-02-2016

4

2727

Burgerhuis in eclectische stijl van 1913

Beschermd monument

13-10-1980

5

21931

Burgerhuis in eclectische stijl van 1913

Inventaris bouwkundig erfgoed (relict)

05-10-2009

6

HARI/17/12/01/14 - Digitale aanmaak
Figuur 27: Kaart met situering van het projectgebied en CAI-locaties op GRB-basiskaart (CAI, 2017)

3.3

BOUWHISTORISCHE ANALYSE VAN HET PROJECTGEBIED

In de volgende pagina’s zal getracht worden een (bouw)historisch overzicht te geven van beide
gebouwen vanaf de vermoedelijke eerste constructie tot heden. Omwille van beperkingen in het
onderzoek is deze informatie echter niet volledig. Voor deze bouwhistorische analyse werden
iconografische, cartografische en geschreven bronnen geraadpleegd.
Een belangrijke bron van informatie wordt geleverd door het historisch kaartmateriaal. Dit om na te
gaan of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het
perceel is gewijzigd doorheen de tijd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de
de
eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16 eeuw of later voorhanden zijn.
Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op kaarten geen garantie dat er geen bebouwing is
geweest. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en
belangrijkere bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er weinig of geen

4

Agentschap Onroerend Erfgoed, “Historische stadskern van Hasselt”; Agentschap Onroerend Erfgoed, “Historische stadskern van
Hasselt”, Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 7 december 2017,
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11895.
5
“Burgerhuis in eclectische stijl van 1913”, Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 7 december 2017,
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/2727.
6
Agentschap Onroerend Erfgoed, “Burgerhuis in eclectische stijl van 1913”, Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 7
december 2017, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21931.
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aandacht voor de burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19 eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde
kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse structuren waren misschien reeds verdwenen.

3.3.1

Van de stichting tot en met de 18de eeuw

De plaatsnaam Hasselth wordt voor het eerst in de schrifturen vermeld in een bron uit 1171 waarvan
enkel nog de 13de-eeuwse kopie bestaat. De toponiem kan afgeleid worden van de Germaanse stam
7
haslopu of hasla wat ‘hazelaar’ betekent.
De nederzetting zou ontstaan zijn op
de westelijke oever van de Helbeek,
een zijarm van de Demer. De rivier
vormde zo’n 12 000 jaar geleden een
vochtige
vallei
tussen
SintLambrechts-Herk en het huidige
8
Hasselt.
Neolithische
en
Merovingische vondsten getuigen van
vroege bewoning. Alle wegen van de
stad leiden uiteindelijk naar het SintQuirinusheiligdom (7de- 8ste eeuw).
De
kern
bestond
uit
een
heiligdom/kerk op de huidige locatie,
proviandmarkten en residenties. De
huidige Twee Toren wijk is
archeologisch gezien de oudste
dorpskern van Hasselt m.n. ‘Op de
Beek’. Onderzoek toont aan dat de
oudste kern sinds de 8ste of 9de
eeuw reeds een kerk had in
Figuur 28: Kaart met situering de voormalige poorten en stadstorens
(Venner, 1989)
houtstructuur. De stenen constructie
kwam er gedurende de 9de en 11de eeuw. Gedurende de eerste decennia van de 13de eeuw kreeg het
dorp stadsrechten. Rond 1296 wordt Hasselt voor een eerste maal vernoemd als oppidum. De stad werd
vanaf diezelfde eeuw omringd door een stadsmuur met wallen voorzien van torens en vier poorten
waaronder de Maastrichterpoort, Sint-Truiderpoort, Kuringerpoort en Kempische poort. Onderstaande
schets toont de locaties van de verschillende poorten en torens. De Scheerders- en Lakenmakerstorens
ontbreken echter. De gele lijn maakt duidelijke welke gehelen een gemetselde versteviging kregen
9
tussen 1494 en 1497.
Rond 1400 werd een Vleeshuis, later Lakenhal en raadhuis opgetrokken op een nieuw stadsdeel. In de
omgeving van de huidige Aldestraat ontstonden meerdere straat- en pleinmarkten, waaronder de Alde
10
Halle. Gedurende de 15de eeuw werd de stad betrokken bij de Luikse burgeroorlogen. Dit leidde tot
een inname van de stad in 1468 door troepen van Karel de Stoute en opnieuw in 1482 onder leiding van
Willem van der Marck. De stad zal nogmaals veroverd worden in 1485. De stadswallen werden bij elke
inname gedeeltelijk vernietigd maar ook opnieuw opgebouwd. Stadsrekeningen tonen een staking in de
bouwcampagnes aan de stadsmuren in de periode 1490-1493. Van 1493 is er opnieuw een sterke

7
Maurits Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland vóór 1226
(Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960), 454.
8
hasel, “Helbeek - Hellebeek”, hasel, geraadpleegd 7 december 2017, http://hasel.be/helbeek-hellebeek.
9
J. G. C. Venner, Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik, 1989,
25.
10
Agentschap Onroerend Erfgoed, “Historische stadskern van Hasselt”; Agentschap Onroerend Erfgoed, “Hasselt”.
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bouwactiviteit te zien in diezelfde rekeningen, te wijten aan het neutraliteitspact van 1492. De
Hasseltse groei en economische voorspoedigheid van 14de eeuw stopte definitief aan het einde van de
15de eeuw. De stad stond er financieel slecht voor door een halve eeuw van oorlog voeren en
heropbouwcampagnes. Leningen voor de heropbouw van de stad werden aangegaan bij particulieren en
instellingen in andere steden zoals Aken, Diest en Maastricht. De opkomende lakenhandel zakte door de
12
troebelingen en de Engelse concurrentie volledig ineen. Bij de heropbouw van onder andere de
Lakenhallen werd beroep gedaan op Luikenaars maar volgens Jan Idelet verliep dat niet volgens plan: ‘Sy
13
hebben hier soe veel verstandt van bauwen als myn gat.’. Binnen de stadsmuren was het een veilig
onderkomen voor diverse kloosterorden: augustijnen (vanaf begin 13de eeuw), franciscanessen of
‘Witte Nonnen’ (1426), cellebroeders of ‘alexianen’ (1439), alexianinnen of ‘grauwzusters’ (1626),
kapucijnen (1616), minderbroeders ‘franciscanen’ (1338), en de Orde van het Heilig Graf of
‘bonnefanten’ (1638). Alleen het klooster van de minderbroeders leeft nu nog verder. Binnen de
stadsmuren bouwde de cisterziënzerabdij van Herkenrode een imposant refugiehuis (1542/44). Na de
vernieling in 1245 van het buiten de muren gelegen eerste begijnhof werd vanaf 1571 een tweede en
14
derde begijnhof (1707) op beide oevers van de Nieuwe Demer gebouwd.
Al in het midden van de 15de eeuw werden delen van de muren onder dwang gesloopt en grachten
15
gedempt. De stad werd een laatste maal ingenomen door de bezetting van Hollandse troepen in de
periode 1675-1681. In 1705 werd de omwalling volledig gesloopt, op de poorten na, en vervangen door
16
een aarden wal beplant met een dubbele bomenrij. De onderstaande Villaretkaart van 1745-1748
toont het onderzoeksgebied reeds bebouwd. De poorten en wallen zijn nog steeds gekarteerd. De
stadstorens zijn echter verdwenen.

11

Geert Kooken, “Hasselt in de middeleeuwen” (Het Stadsmus, 2011), 10–11.
Kooken, 9.
13
M. Bussels, “Overzicht van de geschiedenis der stad Hasselt voor de Franse Revolutie”, in Hasselt 750 jaar stad: 1232-1982
(Brussel, 1982), 15–80., Hasselt, Rijksarchief Oud Archief Hasselt, nr. 486-502: stadsrekening 1484-1497
14
J. Gerits, Historische Steden in Limburg (Brussel, 1989); N. Reyns en J. Bruggeman, “Archeologisch vooronderzoek Hasselt –
Raamstraat 13”, Archeologienota (Bornem: All-Archeo bvba, 2013).
15
Gerits, Historische Steden in Limburg.
16
Agentschap Onroerend Erfgoed, “Historische stadskern van Hasselt”.
12
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HARI/17/12/01/15 - Digitale aanmaak
Figuur 29: Detail uit de Villaretkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (KBR, 2017).

Vanaf 1562 of 1568 verschijnt de naam Ridderstraet ter hoogte van het onderzoeksgebied, voorheen de
17
Coetelstraete. De oude benaming Cotel, Kutel en Koetel duikt reeds op in 1350. De Kutelstraet
situeerde zich in de 15de en 16de eeuw tussen het waterloopje de Vuylbeke en de Nieuwstraat (huidige
Koning Albertstraat). De benaming ‘ridder’ zou afgeleid zijn van de heer Cox de Hommelen die in het
18
Hotel Schwartenberch aan de Havermarkt woonde. In het oostelijke gedeelte van de straat, nabij de
kruising met de Cellebroederstraat, werden lange tijd varkens verkocht, hierdoor de benaming
Varkensmarkt.
Een anoniem stadsplan uit 1759 toont opnieuw het onderzoeksgebied bebouwd maar ditmaal met een
19
gedetailleerde weergave van deze bebouwing. De omgeving van het onderzoeksgebied telde
verschillende kloosters en kerken. Ook op deze prent zijn de stadstorens en poorten nog aanwezig. Het
is hoogstwaarschijnlijk een geromaniseerd beeld van de stad.

17
Agentschap Onroerend Erfgoed, “Ridderstraat, Hasselt”, Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 7 december 2017,
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/104748.
18
hasel, “Ridderstraat”, hasel, geraadpleegd 7 december 2017, http://hasel.be/ridderstraat.
19
Hasselut um, vulgo Hasselt, 1759, figuratieve plattegrond, 1759, Stadsarchief Hasselt,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Hasselt_in_1759.jpg.
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HARI/17/12/01/16 - Digitale aanmaak
Figuur 30: Detail uit de Villaretkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (KBR, 2017).

De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van veldmaarschalk
Joseph de Ferraris. Op de Ferrariskaart valt af te leiden dat het onderzoeksgebied nog steeds bebouwd
is. Toch is deze bebouwing denser weergegeven dan het stadsplan van 1759.
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HARI/17/12/01/17 - Digitale aanmaak
Figuur 31: Detail uit de Ferrariskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Geopunt, 2017).

3.3.2

Naar de moderniteit gedurende de 19de eeuw

Gedurende de 19de eeuw staat sanering en economische bloei centraal. De oude wallen werden in 1845
omgevormd tot de huidige promenade. De oude lakennijverheid is niet meer val tel, er wordt gekozen
voor een nieuwe industrietak: de bierbrouwerij en jeneverstokerij. Tussen 1842 -1844 telde Hasselt
maar liefst 24 stokerijen. Het aantal nam alleen maar toe naar het einde van de 19de eeuw. De industrie
kon zich verder ontwikkelen buiten de stad door de aanleg van de spoorweglijn ten zuiden van de stad
20
(1847) en de aanleg van de kanaalkom in het noordoosten (1858). Tot de 19de eeuw, was de
vakwerkbouw van de jaren 1500 nog steeds in zwang. Pas bij het begin van de 18de eeuw versnelde het
verstenigingsproces. Toch heeft de stad nog enkele bouwkundige parels kunnen behouden zoals het
huis ’t Sweert’ op de Grote Markt.
Het primitief kadasterplan toont het onderzoeksgebied onbebouwd. In de voorgaande perioden was de
locatie echter bebouwd. De Ridderstraat was mogelijk onderhevig aan de bovenvermelde sanering in
het verstenigingsproces. Het projectgebied is echter bebouwd door twee huizen aan de Oude Koetel
Markt. Op deze straat/markt werden koeien, maar ook paarden en varkens verhandeld. De markt werd
hierdoor ingedeeld in verschillende delen zoals Lintmerckt, Verckensmerkt, Koyenmerckt en
Peerdsmerckt. Tegenover de huizen op perceelsnummers 935 en 936 bevindt zich nog een gedeelte van
21
het in 1797 verkochte augustijnenklooster (est. 1236). Het onderzoeksgebied behoort grotendeels toe
aan perceelsnummer 942. Enkel de uiterste noordwestelijke hoek valt onder perceelsnummer 941.
Enkel dit laatste gedeelte is bebouwd weergegeven.
De Atlas der Buurtwegen van ca. 1840 toont het historisch stadscentrum bebouwd maar geeft geen
details weer over deze bebouwing.

20
21

Agentschap Onroerend Erfgoed, “Historische stadskern van Hasselt”.
hasel, “Havermarkt 32”, hasel, geraadpleegd 1 december 2017, http://hasel.be/havermarkt-32.
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HARI/17/12/01/18 - Digitale aanmaak
Figuur 32: Detail uit de Primitief kadaster met aanduiding van het onderzoeksgebied (Rijksarchief België, 2017).

HARI/17/12/01/19 - Digitale aanmaak
Figuur 33: Situering van het onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (Geopunt, 2017).

Er is weinig verschil tussen de kadastrale mutatieschetsen van 1834 en 1846. Toch mag opgemerkt
worden dat de noordwestelijke hoek van het onderzoeksgebied minder bebouwd is in 1846. Het
perceelsnummer 941 is in deze fase opgenomen in perceelsnummer 938a.
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HARI/17/12/05/20 - Digitale aanmaak
Figuur 34: Detail uit de Primitief kadaster met aanduiding van het onderzoeksgebied (K.A.H., 2017).

De Vandermaelenkaart toont het onderzoeksgebied bebouwd, maar geeft geen details weer over de
constructies.

HARI/17/12/05/21 - Digitale aanmaak
Figuur 35: Situering van het onderzoeksgebied op de kaart van Vandermaelen (Geopunt, 2017).
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In 1857 wordt het perceelsgebied van 942a uitgebreid met bebouwing in de noordwestelijke hoek. In
diezelfde hoek, valt een gedeelte van het onderzoeksgebied op 938a. De bestaande centrale bebouwing
van perceelsnummer 933b breidt uit in de westelijke richting, tot op het onderzoeksgebied. Op
perceelsnummer 933b was een groothandel gevestigd.

HARI/17/12/05/22 - Digitale aanmaak
Figuur 36: Het onderzoeksgebied op het mutatieschets van 1857 (K.A.H., 2017).

In 1878 breidt de bebouwing van 942a verder uit naar het zuiden. De situatie in 1897 toont weinig
verandering voor het onderzoeksgebied. Op het projectgebied gebeurden enkele veranderingen van
eigendom, de aanbouw en verwijdering van bijgebouwen en het aanpassen van perceelsgrenzen.
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HARI/17/12/05/23 - Digitale aanmaak
Figuur 37: Het onderzoeksgebied op het mutatieschets van 1878 (K.A.H., 2017).

HARI/17/12/05/24 - Digitale aanmaak
Figuur 38: Het onderzoeksgebied op het mutatieschets van 1897 (K.A.H., 2017).
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Van de intrede van de art nouveau (20ste eeuw) tot heden

De stedelijke ontwikkeling en sanering van de 19de eeuw werd verder voltrokken in het begin van de
twintigste eeuw. In de gebouwen aan de Havermarkt in het begin van de 20ste eeuw woonde fotograaf
Gustaaf Ghuys in het ene huis en meubelmaker Jozef Quaedvlieg-Delvaux. Beide huizen
22
(perceelsnummers 935 en 936) werden rond 1913 aangekocht door Ernst Brauns-Pauli.

HARI/17/12/05/25 - Digitale aanmaak
Figuur 39: Het onderzoeksgebied op het mutatieschets van 1913 (K.A.H., 2017).

In 1913 gaf Ernst BraunsPauli de opdracht tot de
constructie
van
een
vooraanstaand
herenhuis
annex handelshuis aan de
Havermarkt
32.
Het
eclectische woonhuis was
naar het ontwerp van
architect Albert Jeannin. Pas
bij de mutatieschets van
1916 werd de nieuwe
constructie
opgenomen.
Hieruit blijkt dat een
bijgebouw werd opgericht op
het
onderzoeksgebied.
Figuur 40: Postkaart Hasselt Marché aux Avoines - Havermarkt (Delcampe, 1927).
Vermoedelijk ging het om
een koetshuis. Een postkaart van 1927 is een van de weinige contemporaine bronnen net na de
constructiefase. Hieruit blijkt ook dat de gebouwen ter hoogte van Havermarkt 30 en 28 in gebruik
22

hasel.
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waren als groothandel. Dit verklaart ook de bijgebouwen tot aan de Ridderstraat op de
mutatieschetsen. De meest rechtse traveeën van de bebouwing aan de Havermarkt verdwijnt in 1974
door de bouw van een appartementsgebouw. Op de locatie bevond zich vanaf de 18de eeuw statige
23
woningen van de advocatenfamilie Van Hese.
Op perceelsnummer 937b bevond zich huis ‘De Repper’. Het huis werd eveneens door Brauns-Paulli
aangekocht in 1913. Jean Bruninx en Paulina Vrancken baatten van 1934 tot 1958 een juwelier uit in het
pand. Zoon Paul Bruninx nam de fakkel over van 1959 tot 1965. Het gebouw week in 1967 voor het
24
huidige appartementsgebouw.

HARI/17/12/05/26 - Digitale aanmaak
Figuur 41: Het onderzoeksgebied op het mutatieschets van 1916 (K.A.H., 2017).

Rond 1933 behoorde het gebouw toe aan Leon Luykx en Justina Vanstralen. Ze baatten ‘Felux
Meubelen’ uit in het pand (Kempische Meubelfabriek Lommel). Niet veel later zou het gebouw verkocht
zijn aan tandarts Aimé Dasoul. Dasoul bleef eigenaar tot zijn overlijden in 1960. De exacte data van de
eigenaarswissel is niet gekend. Wel toont de mutatieschets van 1948 een nieuw gebouw op de locatie
van het bijgebouw van 1913. Het betreft de huidige bebouwing zoals getoond bij het onderdeel ‘huidige
25
bebouwing’.

23

Het gehele gebouw werd opnieuw gesloopt en heropgebouwd in 2008. Bron: hasel, “Havermarkt 30”, hasel, geraadpleegd 14
december 2017, http://hasel.be/havermarkt-30-ridderstraat-35.
24
hasel, “Havermarkt 34”, hasel, geraadpleegd 14 december 2017, http://hasel.be/havermarkt-34.
25
hasel, “Havermarkt 32”.
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HARI/17/12/05/27 - Digitale aanmaak
Figuur 42: Het onderzoeksgebied op het mutatieschets van 1948 (K.A.H., 2017).

Vanaf circa 1972 was het gebouwencomplex
eigendom van binnenhuisarchitect Willy Valvekens
en Maggy Hoewaer. Ze baatten er ‘IMD Valvekens’,
26
een meubel- en interieurwinkel, uit tot circa 2007.
In 1980 werd het herenhuis erkend als beschermd
27
monument.
Onderstaande orthofoto toont de toestand van het
onderzoeksgebied tussen 1979 en 1990. Enkel het
kleine gebouw aan de oostelijke perceelsgrens op
het onderzoeksgebied verdwijnt. Het bijgebouw
verandert niet meer tot heden.

Figuur 43: De gevel van herenhuis aan Havermarkt 32
in 1975 (A.O.E., 1/07/1975).

26
27

hasel.
“Burgerhuis in eclectische stijl van 1913”.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Hasselt - Ridderstraat

| 35

HARI/17/12/05/28 - Digitale aanmaak
Figuur 44: Detail uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt, 2017).

In 2007 werd besloten om het herenhuis met handelsruimte grondig te restaureren. De trappenhal werd
heringericht op basis van foto’s van de beginperiode van het gebouw. De dakkoepel boven de
trappenhal werd volledig gerestaureerd, met respect voor de originele art nouveau-invloeden. De
authentieke parketvloeren werden ingelegd met een Versaillemotief. In het tuingedeelte, werd de
achtertuin heraangelegd. Het bijgebouw op het onderzoeksgebied was geen onderdeel van de
28
restauratie. Sinds 2009 huisvest het historisch pand kledingzaak ‘Mercken’.

Figuur 45: Voorgevel Havermarkt 32 na
restauratie (Erfgoedcel Hasselt, 2011).

28

hasel, “Havermarkt 32”.

Figuur 46: Achtergevel Havermarkt 32 na restauratie (Annemie America, 2009).
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Onderstaand plan toont een synthese van de voormalige en huidige bebouwing op het
onderzoeksgebied. Enkel een klein gedeelte van het perceel aan de oostelijke perceelsgrens bleef
onbebouwd doorheen de tijd.

HARI/17/15/01/29 - Digitale aanmaak
Figuur 47: Syntheseplan historische bebouwing (ARCHEBO bvba, 2017).

3.4

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING

Aan de hand van het kaartmateriaal kon worden achterhaald dat er binnen het projectgebied
bebouwing aanwezig is geweest vanaf de 18de eeuw. Historische bronnen doen vermoeden dat
bebouwing echter al mogelijk geweest is gedurende de 14de eeuw. De benaming ‘Ridderstraat’ doet zijn
intrede vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. De Havermarkt, vroegere Joedenmarkt en Oude Koetel
Markt werd al eerder vermeld in de kronieken, gezien de locatie van de eerste nederzetting. Historisch
gezien kunnen we voor het projectgebied spreken van een tot nu toe hoge densiteit aan bebouwing.
Aangetroffen vondsten in de dichte omgeving hebben vooral een link met de (herop)bouwcampagnes
uit de (late) Middeleeuwen zoals de stadswallen en dichtstbijzijnde stadspoorten (Sint-Truiderpoort en
Kuringerpoort). Meer ten noordoosten van het onderzoeksgebied bevinden zich nog een viertal CAIlocaties onder andere ‘Het Leerske’, het voormalige neerhof (onderdeel van een middeleeuwse motte),
de Grote Markt en de Virga-Jessebasiliek. In de omgeving van de oude Diestse Poort (richting Kuringen),
werden de CAI-locaties Dokter Willemshuis en Diesterstraat opgenomen. Bij de laatste locatie werden
muurfragmenten in ijzerzandsteen en losse aardewerk vondsten aangetroffen in 2015 door Condor.
Op basis van de CAI gegevens kunnen archeologische sporen aanwezig zijn binnen het plangebied.
Echter door de impact van de voorgaande bouwcampagnes, kunnen deze sporen potentieel verstoord
geraakt zijn. Geconcludeerd kan worden dat de kans op archeologische sporen op een dergelijke site
hoog is gezien de locatie in het historisch centrum van Hasselt. De potentiële sporen kunnen zover
teruggaan als de (Volle) Middeleeuwen, met een hoog potentieel op vondsten uit de Volle
Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
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RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek samengevat en geanalyseerd. Deze
analyse leidt tot een advies voor een eventueel vervolgonderzoek of voor een vrijgave van het terrein.
Dit advies dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

4.1

ALGEMEEN

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht HVC
Architecten een archeologienota opgemaakt voor de sloop van een bestaand gebouw en de oprichting
van een nieuwe muur met garagepoort en parkeergelegenheid in het stadscentrum van Hasselt. Het
bestaande gebouw wordt gesloopt en vervangen door een doorlopende muur met poort. De
parkeerplaatsen worden aangelegd in grasbeton en een beperkte groene zone. De ruimte tussenin
wordt opnieuw verhard. Een bijkomende regenwaterput en ondergronds bekken worden eveneens
voorzien. Het bekken zal geplaatst worden op een diepte van ca. 160cm. Met de bufferafstand voor de
archeologie erbij gerekend, komt dit neer op een diepte van ca. 190cm (ca. 37,6 TAW).
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het projectgebied grotendeels verstoord is bij de constructie
van woningen en handelsruimtes vanaf de Volle Middeleeuwen. De huidige bebouwing heeft geen
kelder, er wordt geen kelder gepland. Er is geen aspect van het perceel dat onbebouwd of onverstoord
blijft. In situ bewaring van het archeologisch erfgoed is in dit geval enkel een optie afhankelijk van de
diepte van de sporen.

4.2

BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van dit bureauonderzoek was een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij kunnen
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
1. Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Aan de hand van het kaartmateriaal kon worden achterhaald dat er binnen het projectgebied
bebouwing aanwezig is geweest vanaf de 18de eeuw. Historische bronnen doen vermoeden dat
bebouwing echter al mogelijk geweest is gedurende de 15de eeuw. De benaming ‘Ridderstraat’ doet zijn
intrede vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. De Havermarkt, vroegere Joedenmarkt en Oude Koetel
Markt werd al eerder vermeld in de kronieken, gezien de locatie van de eerste nederzetting. Historisch
gezien kunnen we voor het projectgebied spreken van een tot nu toe hoge densiteit aan bebouwing.
Aangetroffen vondsten in de dichte omgeving hebben vooral een link met de (herop)bouwcampagnes
uit de (late) Middeleeuwen zoals de stadswallen en dichtstbijzijnde stadspoorten (Sint-Truiderpoort en
Kuringerpoort). Meer ten noordoosten van het onderzoeksgebied bevinden zich nog een viertal CAIlocaties onder andere ‘Het Leerske’, het voormalige neerhof (onderdeel van een middeleeuwse motte),
de Grote Markt en de Virga-Jessebasiliek. In de omgeving van de oude Diestse Poort (richting Kuringen),
werden de CAI-locaties Dokter Willemshuis en Diesterstraat opgenomen. Bij de laatste locatie werden
muurfragmenten in ijzerzandsteen en losse aardewerk vondsten aangetroffen in 2015 door Condor.
2.

Welke info valt er te vinden over de voormalige constructies op het terrein?

Aan de hand van de het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied
de
gebouwen stonden vanaf de 18 tot nu. Historische interpretatie van het gebied concludeert dat
bebouwing reeds mogelijk kan geweest zijn vanaf de 14de eeuw.
Mutatieschetsen van het Kadasterarchief Hasselt geven meer informatie over de voormalige bebouwing
op het onderzoeksgebied. De Ferrariskaart (1777) toont nog bebouwing maar deze verdwijnt op het
primitief kadasterplan (1830-1834). Het onderzoeksgebied blijft onbebouwd tot 1857. Een bijgebouw
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verschijnt samen met het herenhuis op de mutatieschetsen van 1916. De kronieken beschrijven echter
de bouw reeds in 1913. Dit bijgebouw houdt stand tot ongeveer 1948. De mutatieschets voor dat jaar
toont een nieuw bijgebouw op quasi dezelfde locatie maar het is groter in omvang. Het betreft het
huidige gebouw.
3.

Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het projectgebied verwacht worden op
basis van een analyse van het historische kaart- en bronnenmateriaal?

Op basis van de historische bronnen en kaarten kan geen uitsluitsel gemaakt worden in de te
verwachten structuren gezien de vele bouwcampagnes op het terrein. Naar analogie met eerdere
opgravingen rondom de voormalige Tervurenpoort en de Havermarkt, kunnen sporen vanaf de Volle
en/of Late Middeleeuwen tot nu aanwezig zijn.
4.

In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?

Ter hoogte van het bestaande gebouw, is er verstoring van de bodem en het bodemarchief te
verwachten. Andere verstoringen in het verleden zijn niet in kaart te brengen. De minste verstoringen
kunnen verwacht worden in het tot nu onverstoorde groene zone in de noordelijke gedeelten van het
perceel. Verdere grote verstoringen van het bodemarchief zullen verwacht worden met de aanleg van
de geplande regenwaterput en het waterbekken.

4.3

SAMENVATTING / ASSESSMENT BUREAUONDERZOEK

In deze samenvatting wordt een kort overzicht gegeven van de werkwijze van het bureauonderzoek en
de belangrijkste conclusies. Bovendien wordt een afweging gemaakt van de noodzaak voor verder
vooronderzoek voor de locatie.

4.3.1

Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek

Op het terrein zal door de opdrachtgever het bestaande gebouw gesloopt worden en vervangen door
een doorlopende muur met poort. De parkeerplaatsen worden aangelegd in grasbeton en een beperkte
groene zone. De ruimte tussenin wordt opnieuw verhard. Een bijkomende regenwaterput en
ondergronds bekken worden eveneens voorzien. Het bekken zal geplaatst worden op een diepte van ca.
160cm. Met de bufferafstand voor de archeologie erbij gerekend, komt dit neer op een diepte van ca.
190cm (ca. 37,6 TAW).
In de dichte omgeving van het plangebied bevinden zich enkele archeologische waarden. Aangetroffen
vondsten in de dichte omgeving hebben vooral een link met de (herop)bouwcampagnes uit de (late)
Middeleeuwen zoals de stadswallen en dichtstbijzijnde stadspoorten (Sint-Truiderpoort en
Kuringerpoort). Het herenhuis op het projectgebied is een beschermd monument (sinds 1980).
Aan de hand van de het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied
de
gebouwen stonden vanaf de 18 tot nu. Historische interpretatie van het gebied concludeert dat
bebouwing reeds mogelijk kan geweest zijn vanaf de 14de eeuw. Het huidige gebouw dateert van circa
1948.
Op de bodemkaart wordt het terrein gekarteerd als bebouwde zone.

4.3.2

Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek

Binnen het plangebied zal het bestaande bijgebouw gesloopt worden. In de plaats komt er een
doorlopende muur aan de Ridderstaart met garagepoort om toegang te bieden aan de geplande
parkeerplaatsen.
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In het projectgebied zijn geen archeologische waarden gekend. Wel zijn sporen van de stadsomwalling
en de voormalige Kuringerpoort en Tervurenpoort teruggevonden bij voorgaande archeologische
opgravingen. De CAI omvat hierdoor vooral vondsten die gelinkt zijn aan de bouwcampagnes van de
stad gedurende de Volle en Late Middeleeuwen.
de

Gedurende zeker de 18 eeuw is de bodem verstoord geweest door verschillende fasen van bebouwing.
Een nieuwe continue fase ving aan vanaf de helft van 19de eeuw. Het huidige gebouw dateert van circa.
1948. Het is moeilijk om in te schatten welke fase de meeste verstoring veroorzaakt heeft. Onderstaand
syntheseplan toont de huidige en geplande bebouwing ten opzichte van de potentiële locaties van
voorgaande bebouwing.

HARI/17/15/01/30 - Digitale aanmaak
Figuur 48: Syntheseplan historische bebouwing en geplande werken (ARCHEBO bvba, 2017).

4.4

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de geplande werken het archeologisch bodemarchief zullen
verstoren. Dit wordt kort besproken in het ‘Programma van maatregelen’.
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