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Het plangebied is gelegen in Teuven, in de Gemeente Voeren in de Provincie Limburg. Hier zal een
gescheiden rioleringssysteem gerealiseerd worden. Daarbij worden tevens wegeniswerken uitgevoerd en
drie bufferbekkens zullen aangelegd worden. Ten behoeven van deze werkzaamheden is voor het
plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd, waarbij al snel een nota met beperkte samenstelling
afdoende leek te zijn voor dit plangebied. Binnen het plangebied wordt grotendeels gewerkt binnen de
bestaande verstoringen. Zo worden leidingen gerenoveerd voor hergebruik en worden nieuwe
leidingen grotendeel gepland ter hoogte van al aanwezige nutsleidingen en rioleringen. Hierbij worden
de rioleringen ter hoogte van de nieuw aan te leggen RWA- en DWA-leiding opgebroken of
opgespoten. Door de al aanwezige verstoringen is de verwachting om hier nog archeologische resten
aan te treffen zeer klein te noemen. Mochten deze aanwezig zijn, dan zullen alleen onderzijdes van
sporen verwacht kunnen worden. Daarnaast vinden de werkzaamheden plaats binnen een beperkte
werkbreedte waardoor de kennispotentie voor deze delen uiterst gering is. De baten wegen geenszins
op tegen de kosten van een onderzoek, waardoor geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd voor deze
delen van het plangebied.
De impact de werkzaamheden ter hoogte van de bufferbekkens is daarentegen meer uitgesproken. Er
zijn in deze zones geen bekende verstoringen aanwezig. De diepte van de bufferbekkens varieert van
ca. 1.2 m (bufferbekken 1) tot 0 tot 1.5 m (bufferbekken 3). Ter hoogte van bufferbekken 2 zal de
impact zeer beperkt zijn.
Ter hoogte van bufferbekken 1 kunnen één of meerdere aanvoerkanalen voor de Teuvense
watermolen verwacht worden. Gezien de beperkte breedte van het bufferbekken zal de kenniswinst bij
een eventueel onderzoek eerder beperkt zijn en wegen de baten van het onderzoek niet op tegen de
kosten. In het beste geval zullen één of meerdere aanvoerkanalen aangetroffen worden.
Bufferbekken 3 zal aangelegd worden onmiddellijk ten westen van de beek. De potentie op
kenniswinst is bij de bufferbekkens 2 en 3 is zeer beperkt. Gezien de ligging aan de beek is de
archeologische verwachting voor deze zones laag.
De beperkte oppervlakte waarop deze mogelijk aangetroffen worden, leiden er toe dat een eventueel
onderzoek slechts een beperkte kenniswinst op zal leveren waardoor de baten niet opwegen tegen de
kosten. Op basis van bovenstaande argumenten is gekozen voor een nota met beperkte samenstelling en
wordt voor het plangebied geen verder onderzoek geadviseerd. Het plangebied wordt vrijgegeven.
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Tabel 1. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Kadastrale gegevens.

Fig. 1. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Locatie van het plangebied op de topografische kaart. In inzet de locatie
van Teuven in België. Bron: wms.ngi.be/cartoweb
A plangebied; B locatie plangebied.

