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2. Programma van maatregelen voor vrijgave
2.1. Administratieve gegevens
Projectcode

2018F23

Projectcode

2018I258

Nummer wettelijk depot

Niet van toepassing

Naam en

Condor Archaeological Research

erkenningsnummer

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),

erkend archeoloog

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT

Provincie

Limburg

Gemeente

Lanaken

Deelgemeente

Rekem

Plaats

Veldstraat

Toponiem

/

Bounding Box

X: 243340,2

Y: 179622,2

X: 243554,2

Y: 179512,7

Kadastrale gegevens

Gemeente: Lanaken Afdeling: 3 Sectie: B Nrs.: 1429d,
1427a

Kaartblad

/

Kadasterkaart
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Topografische kaart

Datum uitvoering

04/06/2018 tot en met 27/09/2018

Thesaurus

Bureauonderzoek, Zuid-Willemsvaart, alluvium, oeverwal
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2.2. Volledigheid van het vooronderzoek
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van alle nodige kaarten. Hieruit bleek dat
er een hoge verwachting voor jager-verzamelaars kon worden opgesteld. Voor
bewoningssporen van landbouwers vanaf het neolithicum tot en met de volle
middeleeuwen werd eveneens een hoge verwachting opgesteld. Voor sporen vanaf de late
middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd werd een lage verwachting opgesteld.
Uit het DHM was gebleken dat het plangebied tussen twee oude geularmen lag, waardoor
het een oeverwal leek. Om te toetsen of dit zo was en er bewoning kon hebben
plaatsgevonden en of de bodem nog intact was, werd een landschappelijk booronderzoek
uitgevoerd.
Het landschappelijke booronderzoek heeft aangetoond dat de afzettingen binnen het
blauwe deel van het plangebied te jong zijn en geen vegetatiehorizonten vertonen.
Hierdoor worden alle verwachtingen binnen het plangebied bijgesteld naar laag en wordt er
niet langer een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
In het oostelijke deel van de verkaveling, waar nog geen indeling voorzien is, zal nog geen
ontwikkeling plaatsvinden. Dit deel van het plangebied wordt dus ook op dit moment
vrijgegeven, aangezien hier geen ingreep zal gebeuren. Wanneer dit deel wel verkaveld
wordt, zal ook hiervoor een archeologienota opgesteld moeten worden.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site
Ondanks de aanvankelijk hoge verwachting, wordt er niet langer een archeologische site
binnen het plangebied verwacht. Vanwege de jonge afzettingen en het ontbreken van
laklagen, worden er geen vindplaatsen meer verwacht. Een vervolgonderzoek zou hier dan
ook niet zinvol zijn.

2.4. Waardering van een archeologische site
Er worden geen waardevolle archeologische sites binnen het plangebied verwacht.
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2.5. Impactbepaling
Binnen het plangebied van circa 14.000 m2 zal een verkaveling plaatsvinden. In het
westelijke deel zullen er acht loten verkaveld worden; in het oosten slechts één. In het
oosten is er bebouwing voorzien op loten 1a, 2a en 3 tot en met 6. Loten 1b en 2b blijven
voorlopig behouden als landbouwgrond. Ten zuiden van de loten 3 t/m 6 is er wegenis
voorzien. Lot 7 is momenteel uitbreidingsgebied en wordt voorlopig niet bebouwd.
In de loten die bebouwd worden is de impact groot, in de loten die niet bebouwd worden,
is er geen impact.
Aangezien er echter geen waardevolle archeologische sites binnen het plangebied aanwezig
kunnen zijn, wordt de impact op archeologie als zeer beperkt geacht.

2.6. Bepaling van maatregelen
Door de afwezigheid van een waardevolle archeologische site, worden er geen verdere
maatregelen geadviseerd.

5

