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1 Gemotiveerd advies
Voor het plangebied Hasselt Herkenrodesingel wordt een bureaustudie uitgevoerd. Op basis van dit
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem was het mogelijk om met voldoende zekerheid een
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed op het terrein.
Alle vooropgestelde onderzoeksvragen die bij archeologisch vooronderzoek relevant zijn konden
bijgevolg beantwoord worden (zie Verslag van Resultaten Besluit).
Het plangebied ligt in de alluviale vlakte van de Demer ten noorden van het centrum van Hasselt. Het
is een omgeving met natte tot zeer natte bodems, welke op sommige plaatsen permanent
overstroomd zijn. Uit consultatie van de historische kaarten en orthofoto’s blijkt dat de omgeving pas
sinds de tweede helft van de 20e eeuw in ontwikkeling is. Zo werd de Demer rechtgetrokken en de
ring rond Hasselt aangelegd in de jaren ’60. Deze werken hebben met hoge waarschijnlijkheid een
grote impact gehad op het bodemarchief. Recent landschappelijk booronderzoek heeft, net ten
noorden van het plangebied, deze grootschalige verstoringen en ophogingen ook aangetoond. De kans
dat archeologische waarden aangetroffen kunnen worden in het plangebied ligt hierdoor aan de lage
kant.
De initiatiefnemer plant een heraanleg van de Herkenrodesingel. Dit deel van de ring rond Hasselt
bestaat momenteel uit een wegtracé van twee rijvakken in de ene richting en twee in de tegengestelde
richting, met daartussen een groene middenberm. Bij de toekomstige werken zal het asfalt worden
weggeschraapt en op sommige plaatsen wordt er verdiept. De bestaande middenberm zal worden
verwijderd en omgevormd tot een derde rijstrook. Daarnaast zullen ook drie bufferbekkens en een
wadi worden aangelegd parallel aan het tracé.
Ingreep

Afmetingen

Maximale verstoringsdiepte

Wegeniswerken

ca. 6.334 m²

60 cm -mv

tracé van ca. 1,24 km
Bufferbekken 1 (wadi)

ca. 685 m²

100 cm -mv

57 x 12 m
Bufferbekken 2

ca. 533 m²

100 cm -mv

65 x 4 tot 21 m
Bufferbekken 3

ca. 370 m²

100 cm -mv

180 x 1,50 m
ca. 500 m²
160 x 0,50 tot 1 m

100 cm -mv
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Bufferbekken 4
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Gezien de specifieke bodemtoestand van alluviale afzettingen, een hoogst waarschijnlijke hoge
verstoringsgraad en de versnipperde spreiding van de meest invasieve ingrepen zal de impact van de
geplande werken beperkt blijven. Het potentieel op kennisvermeerdering is hierdoor beperkt voor alle
cultuurhistorische perioden.
Daarom luidt het advies van BAAC Vlaanderen bvba dat geen verdere maatregelen genomen moeten
worden en is bijgevolg geen Programma van Maatregelen van toepassing. De vondstmeldingsplicht
blijft alsnog geldig, mocht er toch archeologie tevoorschijn komen tijdens de werken. De melding van
archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context is terug te vinden in artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet. van 12 juli 2013.
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