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Riemst, Elderenweg

DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Het proefsleuvenonderzoek (2017L32) werd uitgevoerd over het terrein waar een bufferbekken wordt ingepland.
Dit terrein heeft een oppervlakte van ca. 997 m², kadastraal gekend als Riemst, afdeling 8, sectie A,
perceelnummer 364A. Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd om de archeologische potentie van het
terrein voor (proto-) historische sites te evalueren.

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het proefsleuvenonderzoek (2017L32) leverde geen sporen en geen vondsten op. Door het uitblijven van
archeologische sporen en vondsten heeft deze vindplaats een laag potentieel en daarmee ook een lage
archeologische waarde.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant op het onderzoeksterrein langs de Elderenweg in Riemst de ontwikkeling van een
bufferbekken in het kader van de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel met een lengte van 1,2 km.
Het geplande regenwaterriool onder de Elderenweg zal uitkomen in het bufferbekken dat een buffervolume heeft
van 550 m³. Dit bufferbekken van ca. 997 m² ligt net ten zuiden van de bebouwing aan de Tongersesteenweg en
ten westen van de Elderenweg. Het bufferbekken zal een diepte hebben van ca. 2 m onder het bestaande
maaiveld. Middels een overstort loopt het water verder noordwaarts in een 500 mm buis richting de
Tongersesteenweg, waar het zal aansluiten op het nieuwe rioleringsstelsel dat hier wordt gerealiseerd.

1.4 Conclusie
Er werden geen archeologische sporen en vondsten aangetroffen in het onderzoeksgebied. Het uitgevoerde
proefsleuvenonderzoek heeft daarmee duidelijk gemaakt dat het terrein over een laag archeologisch potentieel
beschikt.
Verder archeologisch onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Dit neemt echter niet weg dat de
aannemer/uitvoerder van de werken gehouden blijft aan de meldingsplicht van archeologische vondsten moesten
deze toch worden aangetroffen. 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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