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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 (2018F167) en een
landschappelijk bodemonderzoek (2018F203) uitgevoerd worden. Deze hebben betrekking op het te ontwikkelen
terrein, kadastraal gekend als Hasselt, 4de AFD, Sect. E, perceel 441D. De bouwaanvraag heeft betrekking op een
ca. 7875 m² grote zone.
Op basis van het bureauonderzoek en
het landschappelijk bodemonderzoek is
het mogelijk om met voldoende
zekerheid een uitspraak te doen over
de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid
van archeologisch erfgoed, de waarde
daarvan (kennispotentieel) en de
omgang hiermee.

Afb. 37: Beslissingsboom bij de afweging
voor de noodzaak van verder
vooronderzoek en/of een opgraving (Bron:
OE, CGP 2.0, p. 31).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het voorliggende bureauonderzoek kon de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van archeologische waarden niet
aantonen. Het onderzoek wees immers uit dat het onderzoeksgebied over een hoog potentieel beschikt op het
aantreffen van prehistorische sites. Voor (proto-)historische sites achtte men de kans eerder als laag. Vondsten
zijn evenwel nooit uitgesloten.
Omwille van de hoge archeologische verwachting m.b.t. prehistorie en de onduidelijkheid over de
bewaringstoestand van het oorspronkelijk bodemprofiel werd besloten om een landschappelijk bodemonderzoek
uit te voeren om zo de opbouw van het oorspronkelijk bodemprofiel na te kunnen gaan.
Het landschappelijk bodemonderzoek duidde een grotendeels geroerde bodem aan. Dit in combinatie met het
feit dat het terrein beduidend nat blijkt, maakt dat het archeologisch potentieel voor alle periodes naar laag kan
worden bijgesteld.
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1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in Deel 1: 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 op een ca. 7875 m² groot terrein, gelegen aan de Paul Bellefroidlaan 2 te Hasselt en
kadastraal gekend als Hasselt, 4de AFD, Sect. E, perceel 441D, het bouwen van een bestuursgebouw voor het
Bisdom Hasselt, het renoveren van de ambtswoning, het uitbreiden van de conciërgewoning en
omgevingswerken.
De woning (ambtswoning en conciërgewoning, ca. 710 m²) zal binnen de huidige vergunning grotendeels
behouden blijven. Hetzelfde geldt voor de verhardingen ten noordwesten van de woning waar enkel een nieuwe
toplaag in asfalt is voorzien. Ook zullen delen van de bestaande beplantingen in het noorden, noordwesten en
noordoosten van de ambstwoning behouden blijven. Hier zijn met de aanleg van enkele steenslag Op deze manier
zijn in een ca. 2800 m² grote zone geen bodemingrepen voorzien.
De conciërgewoning zal aan de noordzijde uitgebreid worden met een klein volume (ca. 36 m²). Verder zal de
bestaande en te renoveren ambtswoning aan de oostzijde uitgebreid worden met een volume voor
administratieve diensten (ca. 410 m²). Deze gebouwen, die aansluitend aan elkaar worden ingeplant, worden door
een “passerelle” verbonden dat een sanitair gedeelte (ca. 30 m²) omvat en een trap die leidt naar de kelder onder
de nieuwbouw. De meest ingrijpende bodemingreep omvat de aanleg van een kelder onder de nieuwbouw
waarvan de vloerplaat ca. 4 m onder de vloerpas van het bestaande gebouw komt te liggen. Rondom de
ambtswoning en de nieuwbouw zal de omgevingsaanleg (ca. 4650 m²) bodemingrepen met een gemiddelde
diepte tussen 20 en 50 cm met zich meebrengen. Voor het aanleggen van nutsleidingen, een sleuffundering ter
hoogte van de aanbouw van de conciërgewoning en de “passerelle”, de aanleg van infiltratieputten en enkele
plantputten zijn verder bodemingrepen met een maximale diepte tussen 80 cm en ca. 2 m voorzien. Voor de
nodige technieken zullen ca. 25 grondboringen (op een afstand van ca. 7,5 m van elkaar) ca. 90 m diep worden
uitgevoerd. Deze zullen zich in de voortuin bevinden.
Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek en het landschappelijke bodemonderzoek kan gesteld worden
dat de geplande werken grotendeels in een geroerde/opgehoogde ondergrond zullen plaatsvinden. Op enkele
plaatsen, in de uiterste noordwest- en zuidoosthoek werd wel een grotendeels intact bodemprofiel aangetroffen.
De kans op aanwezigheid van sporen en/of intacte prehistorische artefactensites is hier het grootst. Toch blijken
de aangesneden profielen te wijzen op een nat terrein, waardoor de vraag kan gesteld worden dat het terrein niet
te nat was voor bewoning.

1.4 Bepaling van maatregelen
Het merendeel van het terrein is sterk geroerd. Uit het landschappelijk bodemonderzoek bleek dat enkel in het
uiterste noordwestelijke en zuidoostelijke deel van het onderzoeksterrein een deels intact bodemprofiel bewaard
bleef. Daarom is enkel op deze plaats de aanwezigheid van een goed bewaarde steentijd artefactensite mogelijk.
Hierbij moet opgemerkt worden dat het terrein, gelet op de aanwezige gereduceerde bodems en aanwezigheid
van gleyverschijnselen, relatief nat blijkt waarbij de vraag kan gesteld worden dat het terrein niet te nat was voor
bewoning.
Sporen van (proto-)historische sites kunnen over het gehele onderzoeksterrein aanwezig zijn maar zullen ook door
de hoge graad van verstoring (deels) vergraven zijn en enkel een versnipperd beeld opleveren. Hierbij moet ook
opgemerkt worden dat de kans op het aantreffen van deze sporen, op basis van het bureauonderzoek, reeds als
laag werd ingeschat.
Op basis hiervan wordt voor het onderzoeksgebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. De kans op
kennisvermeerdering wordt als gering ingeschat. De uitvoer van een vervolgonderzoek is bijgevolg kosten-baten
te duur.
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De aannemer/uitvoerder van de werken is gehouden aan de meldingsplicht van archeologische vondsten. Deze
melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden
aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden.
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