2017-186

Nota Halle Jean
Jacminstraat
Programma van maatregelen
Bert ACKE en Maarten BRACKE
5-2-2018

2017-186 2
Nota Halle Jean Jacminstraat

1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning te Halle Jean Jacminstraat, waarbij de
totale oppervlakte van de betrokken percelen 3000m² of meer bedraagt en de bodemingreep 1000m²
of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een
erkend archeoloog. De archeologienota1 bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma
van maatregelen was opgenomen dat er een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in
uitgesteld traject.
Het totale plangebied was 2025m² groot zoals aangegeven in de opgemaakte bureaustudie. Hiervan
bleek ca. 1050m² onderzoekbaar te zijn omwille van veiligheidsredenen (bufferzone bestaand OCMW),
een waterciterne en de wegenis. In totaal werd 135m² (12,8%) onderzocht door middel van
proefsleuven. Daarnaast werd 100% van het maaiveldniveau, 25,7% van het niveau -1 (onder
graszoden) en 12,8% tot op het niveau van de C-horizont onderzocht door een metaaldetector. De
vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk werd
hiermee ruim behaald. De proefsleuven en het metaaldetectie-onderzoek bleek ruim voldoende om
een inschatting te maken van het archeologisch potentieel, dat in dit geval negatief ble ek te zijn.
Voor het plangebied was het verwachtingspatroon eerder ongekend, vooral door het ontbreken aan
gedegen archeologisch onderzoek in de omgeving. Echter gezien de ligging van het plangebied kon wel
een zekere archeologische verwachting vooropgesteld worden. Daarnaast konden sporen en/of
vondsten van de belegering van Halle in 1691 verwacht worden.
Het onderzoek heeft echter aangetoond dat het plangebied sterk onderhevig is geweest aan
ophogingen en vergravingen. Sporen werden niet aangetroffen, met uitzondering van een recente kuil.
Het vondstmateriaal aangetroffen met de metaaldetector bevond zich in het ophogingspakket en
vertelt niets over het plangebied zelf.
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. Op basis van het
proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat geen archeologische site aanwezig is binnen het
plangebied. Verder onderzoek zal dus geen potentiele kenniswinst kunnen opleveren, en is bijgevolg
niet nodig.
Het archeologisch ensemble wordt voorlopig bewaard bij Acke & Bracke Archeologie. Na afronding zal
het ensemble definitief bewaard worden, volgens de bepalingen van de Code van Goede Praktijk, bij
de initiatiefnemer.
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