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Hoofdstuk 2

Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
maakt dat een onderzoek niet te verantwoorden is. Gelet op de omvang van het terrein en de
verschillende elementen die van toepassing zijn op bepaalde delen moet deze verantwoording echter
ook opgesplitst worden in verschillende zones. Op de synthesekaart (fig. 1.21) is duidelijk te zien het
Volledige projectgebied is gelegen in een alluviale vlakte waarbij er geen profielontwikkeling is binnen
minimaal de eerste 125 cm. Hierbinnen zijn eventuele aanwezige vondsten kunnen niet gelinkt worden
aan een context en eventuele aanwezige archeologische vlakken zijn visueel niet zichtbaar. De
grondwerken beperken zich tot oppervlakkige ingrepen (omgeving, fiets- en wandelpaden, sport en
speelterreinen) die op enkele lokale uitzonderingen na (bruggetjes, fundering voor basketbalnetten en
andere palen van speeltuig) niet eens doorheen die 125 cm. zullen gaan. Zo hebben de fiets- en
wandelpaden een opbouw van slechts 65 cm. Bij een onderzoek in 2011 werd vastgesteld dat het
oostelijke deel volledig is vergraven (fig. 1.21/2011/331), waardoor er hier geen archeologie te
verwachten valt. Voor zowel de oostelijke als westelijke uitlopers van de 3,5m brede fiets- en
wandelpaden is er geen kenniswinst te verwachten vanwege de te beperkte breedte. De zones
hierbuiten maken zowel in het oosten als in het westen geen deel uit van de geplande werken en
worden bijgevolg ook niet bedreigd. Voor het centrale deel kan naast de bodem zonder
profielontwikkeling ook de reeds aangevoerde grond aangehaald worden. Het is in en met deze
aangevoerde grond dat het terrein zal geherprofileerd worden.
Al deze elementen maken dat het gehele vergunningsgebied hierdoor geen onderwerp kan uitmaken
van een archeologisch onderzoek aangezien er geen archeologie aanwezig is en/of niet bedreigt is
en/of geen kenniswinst oplevert.
Doordat de werken met een beperkte ingreep in de bodem deels plaatsvinden op vrijgegeven of sterk
vergraven zones is met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig op deze delen
van het onderzochte terrein.
Doordat de werken met een beperkte ingreep in de bodem deels plaatsvinden in een smalle strook
werd er met aantoonbare zekerheid bewezen dat de toekomstige werken niet zou leiden tot nuttige
kenniswinst indien het archeologisch vlak bereikt zou worden, wat niet het geval is.
Doordat de werken met een beperkte ingreep in de bodem deels plaatsvinden in zones waar het
archeologisch vlak voldoende diep gelegen is werd met aantoonbare zekerheid bewezen dat de
toekomstige werken geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige archeologische
erfgoed.
In totaal is met deze drie doorslaggevende aspecten het volledige vergunningsgebied besproken.
Hierdoor is voldaan aan minstens één van de mogelijke doorslaggevende aspecten die het mogelijk
maken om een nota met beperkte samenstelling op te stellen waarbij geen verdere maatregelen nodig
zijn. Deze archeologienota is enkel van toepassing op het vergunningsgebied.

19

Programma van maatregelen aan het Montaignehof te Lanaken.
2.2 Programma van maatregelen
Omwille van het ontbreken van verder onderzoek binnen het vergunningsgebied is er geen programma
van maatregelen. Dit programma van maatregelen is enkel van toepassing op het vergunningsgebied.
Bij vrijgave van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in het
onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Art. 5.1.4. van toepassing: “Iedereen die, op een ander
moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of
het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan
binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap.”
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