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1. Beschrijvend gedeelte
1.1.

Administratieve gegevens
1.1.1. Projectcode: 2017B384
1.1.2. Nummer wettelijk depot: D/2017/12654/22
1.1.3. Naam en erkenningsnummer archeoloog: Rik van de Konijnenburg,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041, Grauwe Torenwal 6/00/1 – 3960 Bree
1.1.4. Naam en adres van de opdrachtgever: Gomac Invest, dhr. Fausto Fierro,
Reeweg 87, 3720 Kortessem - ondernemingsnummer: 0538.449.077
1.1.5. Locatiegegevens:
1.1.5.1.
Provincie: Limburg
1.1.5.2.
Gemeente: Riemst
1.1.5.3.
Deelgemeente: Riemst
1.1.5.4.
Adres: Tongersesteenweg huisnrs 10, 12 en 14
1.1.5.5.
Toponiem: Op het Reeck
1.1.5.6.
Bounding box:

De xy-coördinaten (stelsel Lambert72):
Nr
1
2
3
4

X
236293.887
236195.132
236164.739
236258.894

Y
167451.839
167562.609
167539.606
167431.236

Afbeelding1: Bounding Box
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1.1.6. Kadastrale gegevens en plan met afbakening
Het projectgebied ligt aan de westrand van het centrum van de gemeente Riemst, palend aan de
Tongersesteenweg en omvat de kadastrale percelen Riemst, afd 1, sie A percelen 1619g, 1619h, 1618m²,
1618l², 1618d² en Riemst afd. 2, sie A percelen 1356L, 1356m en 1356 n. De totale terreinoppervlakte,
bekomen via de cadgis viewer – gekadastreerde oppervlakte, bedraagt 6033,47 m²

Afbeelding 2: Kadastraal uittreksel 01/01/2016
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1.1.7. Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied

Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied blauw omkaderd.

1.1.8. Begin- en einddatum van het onderzoek:
Het bureauonderzoek ter opmaak van deze nota startte op 1/03/2017 en werd afgerond op
5/03/2017.

1.1.9. Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed:
Bureauonderzoek,
Geologische
dateringen:
Tertiair
Quartair
Holoceen
Geomorfologisch:
vlakte
eolische afzettingen
Bodems:
technosol

Bodemgebruik:
akkerland
grasland
Archeologische
indicaties:
Losse vondsten
Objecten/materiaal:
Aardewerk of keramiek
Steengoed
Aardewerk/ Vaatwerk
Metaal

Lood
Brons
(musket)kogels /
wapens
Munten: (liard, oord en
andere
Dateringen:
Romeinse Tijd
Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe tijd
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1.1.10. Overzichtsplan met afbakening van de verstoorde zones

Afbeelding 4: Plan met aanduiding in rood van de verstoorde zone (bestaande gebouwen en
andere infrastructuur)

2. Archeologische voorkennis
Binnen de grenzen van het projectgebied werden tot op heden geen archeologische (voor-) onderzoeken
met ingreep in de bodem uitgevoerd. Ten minste, er zijn er geen opgenomen in de Centraal
Archeologische Inventaris.

3. De onderzoeksopdracht
3.1. Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied

Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen.
Dit houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid of afwezigheid van
archeologisch erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met het omringend landschap,
de bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed worden ingeschat.
Ook de manier waarop de geplande bodemingrepen worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie.
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
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- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

3.2. De randvoorwaarden

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag. De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014
die voor archeologie in werking traden op 1 juni 2016.
Overwegend dat,
- de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
- de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt,
zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering,
- de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden,
- de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
- de betrokken percelen niet volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied,
- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan
3000m² bedraagt,
- de geplande ingreep in de bodem groter is dan 1000m²,
Daarom dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem.

3.3. De geplande werken
De opdrachtgever, GOMAC INVEST uit Kortessem wenst op het terrein een grote handelsruimte te
realiseren met uitgebreide parkeermogelijkheden. Boven de handelsruimte worden appartementen
voorzien. Belangrijk zijn de constructies die een impact gaan hebben op de bodem.
Het bouwprogramma omvat 2 fasen:
Afbraak van alle bestaande constructies inclusief opbreken van alle verhardingen en opruimen
terrein:
o Afbraak drie woonhuizen
o Afbraak magazijnen
o Opbreken betonnen inritten en verhardingen op het terrein
o Opbreken betonnen open silo’s voor grondstoffen
De te slopen en op te breken constructies en verhardingen beslaan samen een oppervlakte van 4898,47
m² / 81,2% van de totale oppervlakte (6033,47 m²). 1205 m² is op dit ogenblik onbebouwd en bestaat uit
een redelijke wildgroei van bomen en struikgewas.
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De nieuwbouw omvat op het gelijkvloers een handelsruimte van 1.173 m², broodbakruimte, koelcellen,
dagopslag, nachtopslag, doorgang, sanitair, kluis en trap met een gezamenlijke oppervlakte van 472 m²
en een inkomruimte van 47 m². De in totaal te bebouwen oppervlakte voor het handelspand bedraagt
1692 m².
Het vloerpeil van de handelsruimte komt op gelijk niveau met de huidige open opslagplaats achter de
woonhuizen. Dit betekent dat aan de straatzijde het handelspand kan beschouwd worden als een
“ondergrondse” ruimte. De bestaande gebouwen hebben eveneens een “achteringang” vanuit de
openruimte achter de gebouwen op gelijk niveau met hun keldervloerpeil.
Op het terrein wordt aansluitend bij het handelspand een grote parking voorzien omvattende een
doorgangsweg en 100 parkeerplaatsen. Aan de noordzijde en een gedeelte van de westzijde blijft een
groenstrook behouden; dit gedeelte van het terrein is op het gewestplan ook ingekleurd als agrarisch
gebied.

Afbeelding 5: bestemmingsplan gronden binnen het projectgebied (bron: d&a architecten)
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Afbeelding 6: gelijkvloersplan van de nieuwbouw gesitueerd binnen het projectgebied en zoals
aangereikt door het architectenbureau.

Afbeelding 7: terreindoorsnede NZ van de nieuwbouw

Afbeelding 8: 3D beeld van de te realiseren nieuwbouw, kijkrichting van noord naar zuid (richting
Tongersesteenweg)
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Afbeelding 9: inplanting nieuwbouw en terreinsnede gegeorefereerd
Er zijn nog geen detailplannen van funderingen en aanleg wegenis beschikbaar. Maar geredelijk
mag worden aangenomen dat de muurdelen zullen aangezet worden op stabiele, vaste
ondergrond op een diepte van minimaal -70 cm onder het bestaande maaiveld waarmee bedoeld
wordt het maaiveld niveau van de huidige achterliggende open opslagruimte die, volgens het
Digitaal hoogtemodel II Vlaanderen, digitaal terreinmodel (www.geopunt.be) ligt op gemiddeld
+108 m TAW: het terrein daalt lichtjes van noord zuid naar noord van 108,11 m TAW naar 107,67
m TAW. Het niveau aan de straat ligt op +112 m TAW; 4 meter hoger dan het achterliggend
gebied.
Voor de wegenis en parking wordt een onderlaag voorzien van 20 cm grof bouwpuin/betonpuin
(steenslag), daarop een laag van 20 cm fijne steenslag, 10 cm zeer fijne steenslag, 7 tot 8 cm
1
onderlaag type APO-A en afgewerkt met een asfaltlaag van 4 cm . De totale, minimale dikte van
de opbouw van de wegenis en parkeerterrein bedraagt derhalve 61 cm.
Een gedeelte van het terrein, ongeveer een gelijke oppervlakte – 1205 m² - met de huidige
groenzone, wordt heraangelegd als groenzone omdat een deel van het terrein bestemd is als
agrarisch gebied.

1

Bron: architectenbureau verwijst naar een typeopbouw: Grontmij – jan van den Bossche, ontwerp van
verkeersinfrastructuur, verharding en opbouw, geraadpleegd op:
http://www.vsv.be/sites/default/files/dag__2_1_verharding_en_opbouw_jan_van_den_bossche.pdf
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4. Werkwijze en strategie van het onderzoek
4.1. Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en –technieken
Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder
getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder
archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen
teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak
voor de site en de omgeving van het projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te
formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de
referenties gebundeld werden in punt 11 Bibliografie en bronnen.
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door het architectenbureau d&a en
de opdrachtgever GOMAC Invest uit Kortessem. Om een inzicht te krijgen in de archeologische
kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris geraadpleegd
(cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de landschappelijke ligging,
de tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de geomorfologie werd gebruik
gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via www.geopunt.be
werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas der
Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar
2015; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Het kadasterplan werd
opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid
(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).

4.2. De organisatie van het onderzoek
In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens
betreffende het projectgebied bekeken samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens
bij de projectontwikkelaars en architectenbureau. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo
overzichtelijk mogelijk weer te geven doormiddel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit
rapport zijn toegevoegd.

4.3. Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties
Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De
bouwplannen voor een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau. De
kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd zijn gemaakt of bewerkt met de software van
CORELDRAW X6 en de landmeterssoftware PYTHAGORAS.

4.4. Afwijkende methodiek
Niet van toepassing

4.5. Inbreng van specialisten
Niet van toepassing.

4.6. Wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing
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5. Assessment van het projectgebied
5.1. Landschappelijke ligging
5.1.1. Aardkundige situering
Het terrein is op de bodemkaart gekarteerd als AbB en Aba1 bodem. AbB is een droge
leembodem met textuur B of structuur B horizont. De bodems zonder substraat AbB(o) zijn
meestal kunstmatig ontstaan door ontginning van het leemdek als baksteenaarde; meestal werd
het leem afgegraven tot de top van de kalkrijke loess. Pleksgewijze komen hiertussen intakte
leemgronden voor. De verminderde landbouwkundige waarde is sterk afhankelijk van de diepte
van het afgraven. Soms lagen ze braak (bouwgrond) of ze werden na zware bemesting opnieuw
in gebruik genomen als tuinbouwgrond. Bij de substraatgronden is het leemdek betrekkelijk dun,
soms is een textuur B aanwezig. Het substraat begint meestal tussen 20 en 80 cm. Deze ondiepe
leemgronden komen voor op enkele toppen van tertiaire ontsluitingen, maar vooral op hellingen.
Hun landbouwwaarde is niet zeer hoog. Hun ongunstige topografische ligging is de voornaamste
beperking welke pleit voor opname in het bosareaal. Aba1 is een droge leembodem met textuur
B horizont. De serie Aba ontwikkeld in het Pleistocene loessdek vertoont onder de A horizont een
aan klei en sesquioxiden aangerijkte textuur B horizont. De bouwvoor is een donkerbruin,
homogeen humushoudend leem. De Bt is bruin zwaar leem (gemiddelde 20% klei) met meestal
goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes (coatings). Naar onder toe neemt het
kleigehalte sterk af en verdwijnt de structuur geleidelijk terwijl de kleur geelbruin wordt. De
bodems vertonen geen watergebrek en geen wateroverlast dank zij de gunstige drainage en het
hoog waterbergend vermogen. De Aba gronden zijn zeer geschikt voor veeleisende teelten
(tarwe, gerst, luzerne, suikerbieten); ze komen in aanmerking voor fruitteelt (appel, peer, kers).
Op sterk hellende terreinen dienen voorzorgsmaatregelen tegen de erosie genomen te worden.
Aan de straatzijde is de bodem gekarteerd als OB, bebouwde zone.

Afbeelding 10: Situering
van het projectgebied
op de Bodemkaart van
België
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Afbeelding 11: Situering van het projectgebied op de Bodemkaart volgens de WRB
Op de bodemkaart volgens de World Reference Base is het gebied deels gekarteerd als een ng-bodem
en deels, het grootste gedeelte, als eu-bodem. Zowel de ng-bodem als de eu-bodem zijn luvisols van het
Plateau van Haspengouw met beiden als kenmerk Nudiargic en Siltic. Luvisols zijn bodems met een
aanrijkingshorizont van klei binnen de eerste meter onder het maaiveld. Luvisols hebben een hogere
basenverzadiging (BS ≥ 50 %) en komen voor onder oud akkerland. Nudiargic verwijst naar het
voorkomen van een klei-aanrijkingshorizont (argic horizont, Bt) die zich door erosie van de
oppervlaktehorizonten in de ploeglaag of net onder de ploeglaag bevindt.

5.1.2. Hydrografische situering

Afbeelding 12: Hydrografische situering van het projectgebied

Riemst, Tongersesteenweg 10 – 14, verslag van het bureauonderzoek - projectcode 2017B384

Pagina 15

Hydrografisch behoort het projectgebied tot het maasbekken. Ten zuiden stromen twee kleine beekjes,
de Vloedgracht en de Millenbeek die ten zuidoosten van het projectgebied samenvloeien en overgaan in
de Zouw. Ten noorden stroomt een klein beekje, de Louw. De stroomrichting van deze beekjes is
overwegend zuidwest noordoost, richting Maasvallei.

5.1.3. Grondgebruik en bodembedekking
Op de bodembedekkingskaart is het grootste deel van het terrein ingekleurd als “overig afgedekt” met
aan de straatzijde, in rood, de woningen, en in de noordwesthoek een strook groen.

Afbeelding 13: Bodembedekkingskaart uit 2012 met situering van het plangebied

5.1.4.

Hoogteligging

Het projectgebied ligt op een helling die daalt van zuid naar noord. Het niveau aan de straatzijde
ligt op +112 m TAW terwijl het achterliggend terrein lichtjes daalt van 108,11 m TAW naar 107,67
m TAW. Aan de noord en noordwestrand is weer een vrij steile helling; de noordrand van het
terrein situeert zich op +97,87 m TAW. Het terrein verhoudt zich als een soort vooruitstekend
plateau, best zichtbaar op afbeelding 15, in de omgeving hetgeen duidelijk wijst op een
“verstoring” van het oorspronkelijk reliëf door antropogene ingrepen.
Dit blijkt ook duidelijk uit het terreinprofiel zoals aangereikt door het architectenbureau.

Riemst, Tongersesteenweg 10 – 14, verslag van het bureauonderzoek - projectcode 2017B384

Pagina 16

Afbeelding 14: Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel 1 m

Afbeelding 15: geïnterpoleerd hoogtemodel 1 m (DHM II) ingezoomd op het projectgebied en
terreinprofiel zoals aangereikt door het architectenbureau d&a.
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Aangezien het terrein op een helling ligt en uit de bodemkaart het colluviale karakter van de
bodems blijkt leek het interessant ook te kijken naar de bodemerosiekaart. Daarop is heel het
terrein ingekleurd als erosiegevoelig terwijl het gebied ten zuiden van de Tongersesteenweg veel
minder erosiegevoelig is.

Afbeelding 16: uittreksel uit de bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied

5.1.5. Fysisch-geografische gegevens: geomorfologie en tertiair geologische en
quartairgeologische situering van het projectgebied

Afbeelding 17: Situering van het plangebied op de tertiairgeologische kaart.
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Het projectgebied is op de tertiairgeologische kaart gesitueerd in de Formatie van St.-Huibrechtshern
(paarse kleur op de kaart. Deze formatie wordt gekenmerkt door De formatie bestaat uit een tot 30
meter dikke laag zand die afgezet werd in een ondiepe binnenzee in het vroege Oligoceen (meer
precies: Laat-Priaboniaan tot Vroeg-Rupeliaan, rond 32 miljoen jaar geleden).
De Formatie van Sint Huibrechts-Hern behoort tot de Tongeren Groep, waartoe ook de deels
gelijktijdig afgezette mariene zanden van de Formatie van Zelzate en de jongere lagunaire kleien en
zanden van de Formatie van Borgloon behoren. Wanneer de laatste formatie afwezig is liggen op de
Formatie van Sint Huibrechts-Hern afzettingen uit de Rupel Groep, zoals de formaties
van Boom of Bilzen.

Ten zuiden van het projectgebied situeert zich de Formatie van Maastricht met de typische
krijtafzettingen en maastrichtersteen; een veel gebruikt bouwmateriaal.

Afbeelding 18: Situering van het plangebied op de quartairgeologische kaart.
Volgens de quartair geologische kaart zoals weergegeven op
www.geopunt.be behoort het projectgebied tot profieltype 2:
Eolische afzettingen van het Weichseliaan, silt afzettingen in
het zuidelijk gedeelte van Vlaanderen met hellingsafzettingen
(colluvium) van het Quartair. Ook op de quartairgeologische
kaart tekenen zich rivierdalen af te oosten van het
projectgebied. Het zijn fluviatiele afzettingen uit het
tardiglaciaal - Holoceen.

De profieltypefiche
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5.2. Historische beschrijving en situering op historische kaarten en luchtfoto’s

Afbeelding 19: Situering van het projectgebied (blauwe omkadering) op De Kabinetskaart van de
Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 - 1775)

Afbeelding 20: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen
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Afbeelding 21: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (ca. 1846-1854).

Luchtfoto’s:

Afbeelding 22: luchtfoto uit 1971
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Afbeelding 23: luchtfoto 1979-1990

Afbeelding 24: Luchtfoto 2000-2003

Afbeelding 25: Luchtfoto 2015
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Uit de projectie van het projectgebied op de Ferrariskaart blijkt het terrein doorkuist te werden
van west naar oost door het tracé van een holle weg; de oude weg van Tongeren naar (Riemst)
Maastricht. Er is maar één weg op de Ferrariskaart ingetekend en het terrein is ingekleurd als
landbouwgebied. Op de Atlas der Buurtwegen en de Vandermaelenkaart staan twee wegen
ingetekend; de huidige Tongersesteenweg aan de zuidzijde van het projectgebied, conform de
huidige situatie, maar het terrein wordt ook doorkruist van west naar oost door een weg
aangeduid als Propriété de l’ état (staatseigendom).
Die “staatseigendom” is nog duidelijk waarneembaar op de luchtfoto uit 1971.

Afbeelding 26: Luchtfoto 1971 met aanduiding van “de staatseigendom” (tracé Romeinse weg) in
rood

Op die luchtfoto zijn aan de straatzijde de woningen al zichtbaar terwijl het achterliggend gebied
van de projectzone een braakliggend stuk grond lijkt te zijn.
Op de opname uit 1979-1990 is te zien dat het terrein vlak
achter de huizen grondig geroerd is. De witgele kleur wijst
op ingrepen in de bodem, waarschijnlijk de eerste aanzet tot
een soort openlucht magazijn of stapelplaats van het bedrijf
dat zich ter plaatse ontwikkeld.
De latere opnames, van 2000 tot 2015, tonen een
achterliggend terrein dat op de groenzone aan de noord en
noordwestzijde na volledig ingenomen wordt als openlucht
magazijn, met de bijbouw van overdekte hallen.

Afbeelding 27: Luchtfoto 1979-1990 met centraal de
aanwijzing van verstoringen van het terrein.
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Afbeelding 28: compilatie van foto’s van het terrein zoals het nu is (opnames dd 17/02/2017)

5.3.

Archeologisch kader

Afbeelding 29: situering van het projectgebied op de CAI-kaart
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In een ruimer archeologisch kader staat Riemst bekend als vindplaats voor nederzettingen en
begraafplaatsen van de prehistorie, voornamelijk het neolithicum met vondsten uit de Bandkeramische
periode, tot in de Nieuwe Tijd; een continuüm in tijd aan vondsten. Een rijke gemeente dus hetgeen zich
vertaalt in een uittreksel uit de CAI (afbeelding 29) met zeer veel aanduidingen van vindplaatsen.

-

Binnen het projectgebied zijn echter nooit vondsten gemeld. In de directe omgeving bevinden zich zes
CAI-locaties:
700119: sporen van een Romeinse villa uit de vroege Keizerstijd en een muntschat met antoniaini van
Gordianus II tot Postumus, de vondst dateert uit 1905
152519: blijkt een vondstmelding uit De Panne (West-Vlaanderen) te zijn?
700115: bouwmateriaal, substructies, mogelijk restanten van een Romeinse villa
700118: vondstconcentratie lithisch materiaal uit het vroeg-neolithicum
51243: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, aardewerk, lithisch materiaal, datering vroegneolithicum / IJzertijd
51964: losse vondst, lithisch materiaal, vroeg-neolithicum
Romeinse weg Tongeren – Maastricht
Tussen Tongeren en Maastricht ligt de N79 die via Herderen en Riemst in de nabijheid van de oude
Romeinse weg – de Via Belgica - loopt. Tussen Tongeren en Herderen lag de Romeinse weg iets
zuidelijker, en ten oosten van Herderen naar Maastricht iets noordelijker van de N79. Ten zuiden van
Herderen loopt er parallel aan de N79 een weg die thans nog de naam Romeinseweg draagt. Aan de
westkant van Herderen liggen even ten noorden van de Romeinsebaan twee GalloRomeinse grafheuvels: de Tumulus van Herderen (Vlijtingerweg) en de Tumulus van Herderen (De La
2
Brassinnestraat) .
De holle weg, aangeduid op de Ferrariskaart, is het tracé van deze Romeinse weg. Volgens de
Ferrariskaart is heel het traject van de weg over het projectgebied een holle weg. Echter, door
projectie van het projectgebied op de topografische kaart uit 1871, kaartblad Herderen XXXIV-6
geraadpleegd via www.cartesius.be, blijkt dat binnen het projectgebied dit geen holle weg was maar
een weg met aan de zuidzijde een steile helling en aan de noordzijde een bomenrij. Dit heeft – zo is af
te leiden uit de hoogtelijnen op de
topografische kaart 1871 – te maken
met het reliëf van het terrein binnen
het projectgebied. Het plangebied ligt
binnen de contouren van een kleine
geulvormige helling van het terrein die
daalt van ca. +111 m aan de
Tongersesteenweg naar +98 m op de
noordrand van het projectgebied (de
hoogtelijnen hebben een interval van
1 m) ter hoogte van het tracé van de
oude weg, de Romeinse weg” is er een
aanduiding van een talud/steile wand
waarbij de hoogtelijnen een “sprong”
maken van 2 meter.
105 m TAW-niveau lijn
Afbeelding 30:projectie van het
projectgebied op de topografische
kaart uit 1871.
Het “hol zijn” van de weg, aan weerszijden van de weg een steile helling, beperkt zich tot een
stuk aansluitend bij de huidige Bilzersesteenweg. Het tracé van de holle weg volgt ten oosten het

2

Bron:= wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Via_Belgica en http://www.viltersvanhemel.be/limburg_riemst_via_belgica.html
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traject van de oude ligging van de Bilzersesteenweg en is verder oostelijk ook nog aangeduid als
holleweg, ook op de topografische kaart. Naar het westen verschijnt de aanduiding van holle weg
op de topografische kaart opnieuw ter hoogte van een kruispunt van veldwegen.

Afbeelding 31:het holle-weg-tracé op de topografische kaart uit 1871

Afbeelding 32: reconstructie van het oorspronkelijke terreinreliëf (geel) op basis van de
topografische kaart uit 1871 geprojecteerd op het huidige terreinprofiel (rood).
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6. Synthese
6.1. Aard van de potentiële kennis: archeologische verwachting
Er zijn geen directe aanwijzingen voor archeologische vondsten binnen het projectgebied.
Rondom werd een reeks vondsten gedaan die wijzen op nederzettingen uit het vroegneolithicum, ijzertijd en Romeinse periode. De vondstlocaties 51964 en 51243 ten noorden van
het projectgebied en de vondstlocaties 700119 en 700115 vlak ten zuiden van de
Tongersesteenweg wijzen door het niveau waarop de vondsten werden aangetroffen op een
oorspronkelijk bewaard terreinreliëf op die plaatsen. Niets wijst hier op vergravingen ten
behoeve van leemwinning zoals in de legende van de bodemkaart wordt gesuggereerd.
Opvallend daarbij is wel dat in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied de vindplaatsen
van Romeinse bouwrestanten, CAI-locaties 700119 en 700115, allebei ten zuiden van de
Tongersesteenweg gelocaliseerd zijn. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de terreingesteldheid.
De oude, Romeinse weg was deels een holle weg maar lag binnen het projectgebied op de rand
van een relatief steile helling terwijl aan de zuidzijde van deze weg het terrein veel vlakker was en
dus geschikter voor het bouwen van constructies.
Holle wegen ontstaan door eeuwenlang gebruik van hetzelfde tracé te voet, te paard of met
de
paard en kar; een vorm van erosie veroorzaakt door antropogene activiteit. In de 19 eeuw, af te
lezen van de topografische kaart uit 1871, sneed de weg ter hoogte van het projectgebied niet
doorheen het terrein, maar enkel aan de zuidzijde ervan was een steile helling, een niveausprong
van bijna 3 meter, waarbij het tracé van de weg een afgevlakt stuk van de oorspronkelijke helling
was. Door de vorm van het microreliëf, een geulvormige depressie, is de weg geleidelijk
geërodeerd waarbij de grond verzakte naar het noorden waardoor het oorspronkelijke reliëf
richting noord waarschijnlijk enigszins vervlakte.

Afbeelding 33: detail uit afbeelding 32 ter verduidelijking van de ligging en aanleg van de weg ter
hoogte van het projectgebied. De getallen in rood geven het huidige TAW niveau aan, in zwart is
het TAW niveau aangeven met een interval van de 2 meter. Rood is het huidige terreinprofiel, geel
het gereconstrueerde, grijs/blauw is bij benadering de situering van de weg.
De geërodeerde grond overspoelde het oorspronkelijke reliëf, wat inhoudt dat het microreliëf
binnen het projectgebied waarschijnlijk nog steiler was dan het gereconstrueerde reliëf op basis
van de topografische kaart (afbeelding 33)
Het ontstaan van de holle weg en de daling van 10% van het terrein, van zuid naar noord, zoals
berekend op basis van de topografische kaart uit 1871, houdt in dat het oorspronkelijke terrein
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ook erosiegevoelig was zeker bij hevige regenval op de doorgaans moeilijk water doorlatende
leembodems hetgeen de erosiegevoeligheid alleen maar verhoogt samen met de kans dat
archeologische artefacten verspoeld zijn in colluvium en sporen deels of geheel misschien
verdwenen zouden kunnen zijn.
Desalniettemin bestaat er een kans dat er binnen het projectgebied sporen uit diverse perioden
aangetroffen worden. De vraag gaat echter ook zijn of deze vondsten nog in situ bewaard zijn
danwel in verspoelde, colluviale lagen terecht zijn gekomen.
Het huidige terreinreliëf is artificieel aangelegd; dit is de enige manier waarop de zeer steile
helling – daling – van het terrein aan de noordzijde en de noordwestelijke hoek kan verklaard
worden. Het niveauverschil tussen de plaats waar de betonnen opslagsilo’s staan aan de
noordzijde van het terrein en de perceelgrens bedraagt – gemeten op geopunt.be/digitaal
hoogtemodel Vlaanderen II oppervlakte model – bijna 10 meter: van 107,67 m TAW, het niveau
van de vloer van de silo’s, naar +97,87 m TAW op de perceelgrens.
Dat enorme niveauverschil is enkel te verklaren door de aanvoer van grote hoeveelheden grond
om een quasi effen terrein te creëren voor opslag van grondstoffen en bouwmaterialen. Het is
meer dan waarschijnlijk dat wat op de luchtfoto uit 1979-1990 te zien is als eerste aanzet tot het
aanleggen van het terrein. Het grote niveauverschil blijkt ook uit de opmetingen van het terrein
uitgevoerd door landmeters Cleuren en opgenomen op het opmetingsplan van d&a architecten.

Afbeelding 34: terreinprofiel aan de noordzijde zoals opgemeten door de landmeters.

Afbeelding 35: het volledige terreinprofiel bestaande toestand zoals opgemeten door de
landmeters.
Algemeen kan geconcludeerd worden dat:
-

de oorspronkelijke topografie van het terrein deels verdwenen is door het bouwen van woonhuizen
en magazijnen aan de zijde van de Tongersesteenweg, de zuidkant van het plangebied,
dat, aan de noordkant, het oorspronkelijke maaiveld begraven ligt onder een metersdik pakket
opgevulde grond met als maximum een dikte van ca. 10 m.
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-

dat meer dan waarschijnlijk dat pakket aangevulde grond ook nog eens deels rust op een pakket
colluviale grond als gevolg van de erosiegevoeligheid van de bodem en het eroderen van het
wegtracé

-

dat het oorspronkelijke microreliëf, bij de aanleg van de Romeinse weg en daarvoor, vermoedelijk
een nog steilere daling van het terrein van zuid naar noord kende dan de berekende 10% helling op
basis van de topografische kaart uit 1871.

-

dat indien er archeologische sporen/artefacten aanwezig zijn, die deels of geheel vernietigd zijn door
ste
de bodemerosie en de 20 -eeuwse ingrepen in de bodem of in een verspoelde context zullen
worden aangetroffen

-

dat uit de bouwplannen blijkt dat de impact van de funderingen van de nieuwbouw en de aanleg van
de wegenis zich beperkt tot een diepte van maximaal 1 meter onder het huidige maaiveld van de
achter de woningen gelegen opslagplaats; maximaal 1 meter onder het +108 m TAW niveau.

Afbeelding 36: herziening van het plan verstoorde zone (afbeelding 4) met in rood de verstoorde
zone en in groen de opgehoogde zone.

6.2. Te beantwoorden onderzoeksvragen

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
Binnen het projectgebied werden nooit vondsten gemeld of aangetroffen. Rondom het
projectgebied en zelfs in de directe omgeving zijn verschillende vindplaatsen gekend van sporen uit
het vroeg-neolithicum, Ijzertijd en Romeinse periode. Bovendien wordt het terrein van west naar
oost doorkruist door een deels holle weg die in de literatuur beschreven staat als de Romeinse weg
van Tongeren naar Maastricht en deel uitmaakte van de Via Belgica.
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- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
Het landschap binnen het projectgebied was oorspronkelijk een klein geulvormig dal. Door de erosie
ten gevolge van het intensieve gebruik van de oude weg Tongeren – Maastricht en door natuurlijke
erosie werd het oorspronkelijk vrij steile terrein geleidelijk iets afgevlakt, maar daardoor ontstond
ook aan de zuidzijde van het wegtracé een niveausprong van bijna 3 meter. Na 1970 wordt het
terrein tot bijna aan de noordgrens geëgaliseerd door opvulling van het terrein tot ca +108 m TAW.
Hierdoor wordtaan de noordzijde het oorspronkelijk niveau overdekt met een ophogingslaag van
bijna 10 meter dikte. Het landschap binnen het projectgebied evolueerde op die manier van een
geuldal naar een soort plateau dat duidelijk zichtbaar en herkenbaar is op het Digitaal Hoogtemodel,
afbeelding 15.
- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
Het gebruik van het terrein evolueerde van landbouwgebied naar achtertuin, braakliggende grond
zoals blijkt uit de luchtfoto uit 1971, naar open opslagplaats voor bouwmaterialen. De opslagplaats
werd verhard met steenslag en de weg tussen de woningen met huisnummers 12 en 14 werd
aangelegd in beton. Verschillende plekken werden ook beklinkerd.
- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De impact op het bodemarchief is quasi nihil. Het noordelijke terreindeel is duidelijk opgehoogd en
de te bouwen constructies, gebouw en wegenis, worden aangezet in de opgehoogde grond. Het
oorspronkelijke niveau wordt niet geraakt door de bouwwerken. Aan de zuidzijde, aan de
Tongersesteenweg zal na afbraak van de bestaande gebouwen het nieuw te bouwen pand uiteraard
aangezet worden op een stabiele ondergrond, maar daar is doior erosie en bouwwerken het
oorspronkelijk niveau verdwenen.

Afbeelding 37: impact van de bestaande constructies op het terreinreliëf zoals gereconstrueerd op basis
van de topografische kaart uit 1871 (geel ingekleurd). In rood is het huidige reliëf weergegeven ter hoogte
van de betonnen inrit naar het achterliggend terreindeel.
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Afbeelding 38: impact van de nieuw te bouwen constructies op het terreinreliëf zoals gereconstrueerd op
basis van de topografische kaart uit 1871.

Op basis van overwegingen geformuleerd onder punt 6, archeologische verwachtingen, wordt geen
verder archeologisch onderzoek aanbevolen. Het zuidelijke terreindeel, palend aan de Tongersesteenweg,
is doorheen de tijden geërodeerd door het intensieve gebruik van de oude weg en nadien, in de tweede
ste
helft van de 20 eeuw, vergraven en verstoord door de bouw van woningen, het noordelijke deel is
dermate hoog aangevuld dat de impact van de nieuwbouwwerken op het oorspronkelijke maaiveld nihil is.

7. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
GOMAC Invest wil op het terrein van de voormalige firma Bouwmaterialen Duchateau, aan de
Tongersesteenweg in Riemst huisnummers 10,12 en 14, een handelszaak met bakkerij en
appartementen bouwen en 100 parkeerplaatsen aanleggen. Het terrein werd in het verleden tot
bijna 10 meter hoog opgevuld voor de aanleg van een open opslagruimte voor bouwmaterialen en
grondstoffen. Bovendien werden op het terrein nog bijkomende constructies gezet in de vorm van
loodsen en hangar.
Riemst heeft een zeer rijk archeologisch verleden hetgeen ook blijkt uit vondstmeldingen uit de
omgeving van het projectgebied. Maar aangezien het terrein aan de straatzijde verstoord is door de
bouw van woningen en aangezien het noordelijke terreindeel tot 10 meter opgehoogd is, en omdat
dit niveau behouden blijft voor de aanleg en bouw van de nieuwe constructies, zal de impact van de
bouwwerken op het aanwezige bodemarchief onbestaande zijn.
Er wordt daarom geen verder archeologisch onderzoek aanbevolen.
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8. Samenvatting voor een breed publiek
Cfrt. Punt 7
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10. Lijst van de afbeeldingen

COVERFOTO: opname van het projectgebied uit 2016 ©Google Earth
Afbeelding 1: Bounding Box
Afbeelding 2: Kadastraal uittreksel 01/01/2016
Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied blauw omkaderd.
Afbeelding 4: Plan met aanduiding in rood van de verstoorde zone (bestaande gebouwen en andere
infrastructuur)
Afbeelding 5: bestemmingsplan gronden binnen het projectgebied (bron: d&a architecten)
Afbeelding 6: gelijkvloersplan van de nieuwbouw gesitueerd binnen het projectgebied en zoals
aangereikt door het architectenbureau.
Afbeelding 7: terreindoorsnede NZ van de nieuwbouw
Afbeelding 8: 3D beeld van de te realiseren nieuwbouw, kijkrichting van noord naar zuid (richting
Tongersesteenweg)
Afbeelding 9: inplanting nieuwbouw en terreinsnede gegeorefereerd
Afbeelding 10: Situering van het projectgebied op de Bodemkaart van België
Afbeelding 11: Situering van het projectgebied op de Bodemkaart volgens de WRB
Afbeelding 12: Hydrografische situering van het projectgebied
Afbeelding 13: Bodembedekkingskaart uit 2012 met situering van het plangebied
Afbeelding 14: Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel 1 m
Afbeelding 15: geïnterpoleerd hoogtemodel 1 m (DHM II) ingezoomd op het projectgebied en
terreinprofiel zoals aangereikt door het architectenbureau d&a.
Afbeelding 16: uittreksel uit de bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied
Afbeelding 17: Situering van het plangebied op de tertiairgeologische kaart
Afbeelding 18: Situering van het plangebied op de quartairgeologische kaart.
Afbeelding 19: Situering van het projectgebied (blauwe omkadering) op De Kabinetskaart van de
Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 - 1775)
Afbeelding 20: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen
Afbeelding 21: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (ca. 1846-1854).
Afbeelding 22: luchtfoto uit 1971
Afbeelding 23: luchtfoto 1979-1990
Afbeelding 24: Luchtfoto 2000-2003
Afbeelding 25: Luchtfoto 2015
Afbeelding 26: Luchtfoto 1971 met aanduiding van “de staatseigendom” (tracé Romeinse weg) in
rood
Afbeelding 27: Luchtfoto 1979-1990 met centraal de aanwijzing van verstoringen van het terrein.
Afbeelding 28: compilatie van foto’s van het terrein zoals het nu is (opnames dd 17/02/2017)
Afbeelding 29: situering van het projectgebied op de CAI-kaart
Afbeelding 30:projectie van het projectgebied op de topografische kaart uit 1871.
Afbeelding 31:het holle-weg-tracé op de topografische kaart uit 1871
Afbeelding 32: reconstructie van het oorspronkelijke terreinreliëf (geel) op basis van de
topografische kaart uit 1871 geprojecteerd op het huidige terreinprofiel (rood).
Afbeelding 33: detail uit afbeelding 32 ter verduidelijking van de ligging en aanleg van de weg ter
hoogte van het projectgebied. De getallen in rood geven het huidige TAW niveau aan,
in zwart is het TAW niveau aangeven met een interval van de 2 meter. Rood is het
huidige terreinprofiel, geel het gereconstrueerde, grijs/blauw is bij benadering de
situering van de weg.
Afbeelding 34: terreinprofiel aan de noordzijde zoals opgemeten door de landmeters.
Afbeelding 35: het volledige terreinprofiel bestaande toestand zoals opgemeten door de
landmeters.
Afbeelding 36: herziening van het plan verstoorde zone (afbeelding 4) met in rood de verstoorde
zone en in groen de opgehoogde zone.
Afbeelding 37: impact van de bestaande constructies op het terreinreliëf zoals gereconstrueerd op
basis van de topografische kaart uit 1871 (geel ingekleurd). In rood is het huidige
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reliëf weergegeven ter hoogte van de betonnen inrit naar het achterliggend
terreindeel.
Afbeelding 38: impact van de nieuw te bouwen constructies op het terreinreliëf zoals
gereconstrueerd op basis van de topografische kaart uit 1871.
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