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Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2018).
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van
maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze
maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.
Aanleiding van het vooronderzoek
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota met
opgemaakt. Binnen het onderzoeksgebied wordt de bouw van een sportschool, een sporthal en een
kunstgrasvoetbalveld gerealiseerd. De bebouwing wordt niet voorzien van kelders. De werken voorzien een
verstoring van 50cm diep.
In het noorden van het onderzoeksgebied word een wadi voorzien.

Figuur 2: Plannen met de geplande werken (UAU Collectiv, 2018)

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Op het terrein zal door de opdrachtgever een nieuwbouw gerealiseerd worden. Het volledige
onderzoeksgebied zal verstoord worden.
Een analyse van de gekende archeologische resten in de omgeving leverde enkele gekende gegevens op in de
directe omgeving rond het onderzoeksgebied. Deze dateren allen vanaf de Steentijd tot en met de Nieuwe Tijd.
Hierdoor is het niet ondenkbaar dat er zich binnen het onderzoeksgebied archeologisch interessante sporen
bevinden.
De verwachting naar goed bewaarde Steentijdsites uit de Holocene periode is laag, desondanks de
aanwezigheid van de Demer. Dit omdat een Pep-bodem aanwezig is. Dit is een bodemserie zonder profiel en is
vermoedelijk te nat. Dergelijke Steentijdsites zijn eerder te verwachten op de hoger gelegen drogere plaatsen.
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Bijvoorbeeld waar de huidige stad Hasselt gelegen is. Dit bleek ook uit onderzoek dat in het verleden is
uitgevoerd en waar artefacten uit het Mesolithicum aan het licht zijn gekomen.
In de omgeving zijn er ook heel wat resten uit latere periodes aangetroffen. Hierbij handelt het om
grondsporen en artefacten, gelinkt aan agrarische bewoning of activiteit uit de IJzertijd tot Nieuwe Tijd.
Binnen het onderzoeksgebied werden al 5 milieutechnische boringen geplaatst. Hiervan hebben 3 code 411
gekregen. Hier werd een pakket van 1m steenpuin aangetroffen. Hier is het archeologische niveau
vermoedelijk verstoord. De overige twee boringen hebben code 211 toegekend gekregen. Dit duidt op een
normale bodem. Vermoedelijk hebben de aanwezige gebouwen eveneens het archeologische niveau (lokaal)
verstoord. Op de plaats waar de controleboringen code 211 hebben aangegeven, hebben de controleboringen
aangetoond dat het archeologische niveau grotendeels verstoord is. De overige milieutechnische boringen
(code 411) hebben aangegeven dat er binnen deze zone steenpuinlaag aanwezig is van minstens 1 meter dik.
Conclusie
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.
Er dient geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.
Deze archeologienota ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht
indien er alsnog archeologische resten aan het licht komen.
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