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In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project Collector – Teuvenbeek in de gemeente Voeren (fig.
1.1. en 1.2). Hier wordt een gescheiden rioleringssysteem gerealiseerd en zullen drie bufferbekkens
aangelegd worden. Daarbij worden tevens wegeniswerken uitgevoerd. Door de werken zullen de
bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.
Het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 stelt dat bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met ingreep in de bodem in een
plangebied dat niet gelegen is in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones of in een beschermde archeologische site, een archeologienota wordt toegevoegd
wanneer de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt. Het plangebied en de oppervlakte van de ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra). De

Fig. 1.1. 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.
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wijziging van het decreet op 5 juli 2017 geeft vrijstelling van verplichting tot onderzoek bij werken aan
lijninfrastructuur (niet gelegen in een archeologische zone of beschermde archeologische site) van meer
dan 1000 m, waarbij de oppervlakte van de bodemingrepen buiten het gabarit 1000 m² niet
overschreden wordt. Dit laatste is echter niet van toepassing.
Het plangebied is niet gelegen in een zone waarin geen archeologische erfgoed meer te verwachten
valt.

Fig. 1.2. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Locatie van het plangebied op de GRB. Bron: Geopunt.be
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Het plangebied betreft het gedeelte van Gieveldstraat vanaf kruispunt Hoofstraat tot en met kruispunt
Teuven-Dorp, Sinnich, en het gedeelte Kasteelstraat van kruispunt Sinnich tot aan de waterloop De
Gulp. Het projectgebied is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebieden met
landelijk karakter en natuurgebied. Binnen het plangebied zal een gescheiden rioolstelsel aangelegd
worden. Eveneens zullen de betreffende wegen en kruispunten heraangelegd worden:1

Tabel 1.1. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Overzicht van de geplande werkzaamheden.




In de Gieveldstraat wordt ter hoogte van huisnummer 30 tot en met huisnummer 38 een nieuw
RWA-riool aangelegd, dat afwatert naar het RWA-riool in de Hoofstraat en aansluit op bestaande put
ter hoogte van huisnummer 38. Vanaf huisnummer 1 tot aan huisnummer 28 wordt een nieuw RWAriool aangelegd, dat afwatert naar een nieuwe RWA-leiding aangelegd tussen huisnummer 28 en
huisnummer 30, deze RWA-leiding sluit verder aan op een nieuw aan te leggen bufferbekken
(percelen 597f, 597k, 597t, 599c, 603g), die via een overstortconstructie aansluit op waterloop de Gulp.
1

Werkzaamheden zoals deze zijn beschreven in Willekens/Cox 2016.
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De buffer beslaat 150 m2 en wordt ca. 1 m diep. De RWA-leiding heeft een diameter van 400 mm en
wordt op ca. 2.10 m onder maaiveld aangelegd.
In Teuven-Dorp wordt een nieuw RWA-riool aangelegd van huisnummer 59 tot aan de Teuvenbeek.
Dit RWA-riool wordt rechtstreeks aangesloten op de Teuvenbeek. Een tiental meter achter deze
aansluiting wordt er een overstortconstructie voorzien in de Teuvenbeek. Om voldoende te kunnen
bufferen wordt de Teuvenbeek lokaal verbreed. Om zo weinig mogelijk water effectief te lozen in de
Teuvenbeek, wordt 20 m na de eerste overstortconstructie, een tweede overstortconstructie geplaatst.
Ook tussen deze twee overstortconstructies wordt de beek lokaal verbreed. Voor het verbreden van de
beek wordt het talud beperkt afgegraven. In totaal zal de buffer 560 m² beslaan.
Vanaf kruispunt Sinnich-Kloosterhofstraat wordt een RWA-riool gelegd tot aan kruispunt SinnichKasteelstraat. Het riool komt op een diepte tussen ca. 2.10 m en 3.50 m onder maaiveld. Dit RWAriool watert af naar de Kasteelstraat.
In de Kasteelstraat wordt ook een nieuw RWA-riool aangelegd op een diepte rond 1.90 m onder
maaiveld, van kruispunt Sinnich-Kasteelstraat tot aan het bufferbekken. Dit riool sluit aan op het
bufferbekken. Langs de Gulp, in de Kasteelstraat, wordt een hemelwater bufferbekken ingepland
(perceel A681c) met een oppervlakte van 1357 m2 en een diepte van 0 tot 1.5 m. Aan dit hemelwater
bufferbekken wordt een overstortconstructie voorzien op de Gulp, zodat bij noodweer het regenwater
kan overstorten




De straten Gieveldstraat, Teuven-Dorp, Sinnich, Kloosterhofstraat en Kasteelstraat worden volledig
afgekoppeld en worden voorzien van een nieuw DWA-riool. In de Gieveldstraat komt dit riool met
een diameter van 250 mm op 2.90 m onder maaiveld. In Sinnich varieert de diepte van ca. 1.90 m tot
2.75 m onder maaiveld.
Omwille van de grote hoogteverschillen (tussen 162.70 en 180.85 m TAW) wordt het vuilwater
van de Kloosterhofstraat, de zuidelijke Sinnich en de Kasteelstraat aangesloten op een pompstation. Dit
pompstation is gelegen ter hoogte van het kruispunt Sinnich–Kasteelstraat Dit pompstation wordt
ingegraven tot ca.4.50 m onder maaiveld. Omwille van grote hoogteverschillen wordt de noordelijke
Sinnich aangesloten op het pompstation dat ingepland wordt langs de Teuvenbeek. Het vuilwater van
het pompstation gelegen ter hoogte van het kruispunt Sinnich–Kasteelstraat wordt via een persleiding
verpompt naar het pompstation gelegen langs de Teuvenbeek. Dit pompstation wordt geplaatst op een
diepte van ca. 4.40 m onder maaiveld. Vervolgens vertrekt een persleiding van dit pompstation naar het
DWA-riool in de Gieveldstraat. De persleiding wordt geplaatst onder de rijweg. In Teuven-Dorp
wordt een nieuw DWA-riool voorzien dat via de Gieveldstraat wordt aangesloten op de collector
(20.704) ter hoogte van Gieveldstraat–Hoofstraat.



Voor de werkzaamheden zullen de wegen geheel of gedeeltelijk afgebroken worden. Naderhand zullen
deze weer naar oude toestand hersteld worden.
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De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 20.830 m2. De totale strekkende meter van het
plangebied bedraagt 1370 m. Doordat de oppervlakte van het plangebied groter is dan 3000 m2 en de
strekkende meter hoger is dan 1000 m, de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 1000 m 2 en
de werkzaamheden buiten het huidige gabarit plaatsvinden, is het volgens het nieuwe
archeologiedecreet nodig een archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen.
De kadastrale gegevens zijn weergegeven in tabel 1.3 en bijlage 4.

Tabel 1.3. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Kadastrale gegevens.







In het plangebied is plaatselijk een gemengd rioleringsstelsel (ingebuisde grachten) aanwezig dat via
grachten of via de Teuvenbeek aansluit op de Gulp. Vanwege de aanleg van de bestaande weg en
riolering zal een groot deel van het plangebied al verstoord zijn over de straatbreedte van 6 m.
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Fig. 1.3. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Uitsnede van de bodembedekkingskaart.
A gebouwen; B autowegen; C overig afgedekt; D spoorwegen; E water; F overig onafgedekt; G akker; H gras/struiken;
I bomen; J gras/struiken (landbouwgebruiksperceel); K gras/struiken (WBN); L bomen (WBN); M gras/struiken (WTZ); N
bomen (WTZ); O plangebied.





Voor dit plangebied is een reeds bekrachtigde nota uitgevoerd.2 De plannen zijn echter reeds gewijzigd,
waardoor de locatie van bufferbekken 1 is veranderd. Daarbij is het terrein voor grondverbetering
komen te vervallen en is bufferbekken 3 aangepast. Onderhavig onderzoek betreft een herziene versie
van de reeds bekrachtigde nota.

2

Boreel et al. 2016.
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Binnen het plangebied zijn geen archeologische vondsten gedaan. Ten noorden is eveneens in het
kader van de aanleg van riolering een verkennend booronderzoek uitgevoerd.3 Twee boringen (41 en
42) zijn gezet onmiddellijk ten noorden van de kruising van de Hoofstraat en Gieveld. Het beekdal van
de Bachbeek werd hier opgevuld met aarde en keien en de beek werd ingebuisd.4 Ter hoogte van het
kasteel is een vervolgonderzoek uitgevoerd waarbij slecht geconserveerde, ondiepe sporen uit de
Merovingische tijd zijn aangetroffen.5




Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Allereerst dient door middel van het
bureauonderzoek aan de hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende
of te verwachten archeologische resten en/of sporen.
De vraagstelling van het bureauonderzoek is als volgt:
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Wat is de geologische opbouw van het plangebied?
- Zijn er aanwijzingen voor verstoringen binnen het plangebied?
- Wat zijn de bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het onderzoeksgebied?
Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van deze resten?
- Wat is de impact van de geplande werken?
Na het uitvoeren van een bureauonderzoek zal bekend zijn of archeologische waarden aanwezig zijn en
op welke manier deze waarden beschermd kunnen worden. Dit kan in situ als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen of ex situ, als de waarden onomkeerbaar vernietigd worden.




Het betreft een bureauonderzoek voor een ingreep in de bodem met uitgesteld vervolgonderzoek. De
percelen binnen het plangebied zijn op het moment van bureaustudie niet toegankelijk, waardoor
iedere vorm van vervolgonderzoek in uitgesteld traject plaats zal vinden. Dit geldt voor vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem (landschappelijke boringen) en vervolgonderzoek met ingreep in de
bodem (verkennende en waarderende archeologische boringen, proefputten en proefsleuven)




De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen
de resultaten (assessment) van het bureauonderzoek worden beschreven. Hierbij zal eerst de geologische
ontwikkeling voor het plangebied besproken worden alsmede de bodemontwikkeling. Daarna zal de
archeologische en historische situatie geschetst worden aan de hand van een historisch kaart materiaal
en literatuur. Voor wat betreft de historische gegevens is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur
- voornamelijk online (zie literatuur). De historische cartografische bronnen (Villaretkaart, Ferrariskaart,
Atlas der Buurtwegen, Vandermaelenkaart, Popp-kaart) zijn geraadpleegd via de raadpleegdienst voor
3

Deville/Houbrechts 2011.

4

Deville/Houbrechts 2011, 38.

5 Mondelinge mededeling Tim Vanderbeken (IOED Oost-Haspengouw & Voeren).
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historische cartografie (Agiv). De bodemkundige kaarten zijn geraadpleegd op de website
www.dov.vlaanderen.be. De bekende archeologische gegevens zijn opgezocht op de Centrale
Archeologische Inventaris. Daarnaast is gebruik gemaakt van Cartesius.be om het historisch
kaartmateriaal waar nodig aan te vullen.
De afgebeelde kaarten zijn vervaardigd in QGIS en weergegeven in Lambert 1972 projectiesysteem.
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Het plangebied bevindt zich in de Voerstreek in de provincie Limburg. De streek is vernoemd naar het
riviertje de Voer, dat uitmondt in de Maas. Het plangebied bevindt zich echter in het stroomgebied van
de Gulp dat van de Voer gescheiden wordt door de hoogte rond De Plank. Het plangebied kruist drie
zijarmen van de Gulp, de meest noordelijke heeft geen naam, de middelste is de Teuvenbeek en de
meest zuidelijke de Sinnichbeek (fig. 1.1). Hierbij doorsnijdt het zowel de dalen van de beken als de
hogere ruggen daartussen (fig. 2.3).
Het substraat ter plaatse van het plangebied wordt gevormd door de Formatie van Vaals (fig. 2.1). De
kustafzetting is gevormd in het Laat-Krijt (Campaniaan; 83.6 tot 72.1 miljoen jaar geleden) en bestaat
uit glauconiet- en kleihoudend zand. Stratigrafisch boven de Formatie van Vaals bevindt zich de
Formatie van Gulpen, waarvan de horizont van Hallembaye zich net buiten het plangebied bevindt. De
Formatie van Gulpen, het Gulpens Krijt, dateert uit het Laat Campaniaan tot in het Vroeg
Maastrichtiaan (ca. 73 tot 69 miljoen jaar geleden). Hoewel de horizont van Hallembaye arm is aan

Fig. 2.1. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Tertiair geologische kaart 1:50.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be).
A Formatie van Aachen; B Formatie van Vaals; C Eenheid van Hallembaye ; D plangebied; E bebouwing; F wegen; G water.
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vuursteen kent het jongere deel van de formatie verschillende horizonten die rijk zijn aan vuursteen.6
De tijdens het Tertiair uitgespoelde resten daarvan vormen vooral op de hogere delen van het
landschap het zogenaamde vuursteeneluvium (fig. 2.2).
De erosieresten van dit eluvium, de vuursteenknollen, hebben zich op de hellingen van de hoogtes
vermengd met het eolisch leem dat tijdens het Kwartair werd afgezet. Het Kwartair wordt gekenmerkt
door een cyclische afkoeling tijdens de verschillende glacialen. Doordat een groot deel van het zeewater
in vaste vorm werd opgeslagen in de ijskappen op en rond de polen daalde de zeespiegel sterk. De
daarmee verlaagde erosiebasis zorgde ervoor dat sterke insnijding kon plaatsvinden door regen- en
smeltwater. In deze periode werden de belangrijkste rivieren van België gevormd. Ook het plangebied
werd versneden en de dalen waterden in noordoostelijke richting af op de Gulp. Het eerder genoemde
leem werd tijdens de koudste perioden door de wind afgezet en het pakket is het dikst langs de randen
van het dal, maar is nergens dikker dan 4 m (fig. 2.2).

Fig. 2.2. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Quartairgeologische kaart, blad 35 Tongeren, 1:20.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be).
A dikte Quartair < 1 m; B dikte leemdek 1 – 4 m; C beekalluvuim; D colluvium; E Quartairsediment vermengd met stenen;
F bedekking over vuursteeneluvium; G plangebied; H bebouwing; I wegen; J water.

6

Claes et al. 2001, 29.
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In het Holoceen verbetert het klimaat en gaat de zeespiegel stijgen. Doordat de vegetatie het sediment
grotendeels vastlegt en onder invloed van de stijgende zeespiegel beginnen de rivieren te meanderen en
worden de riviervlaktes kleiner. Ook in het dal van de Gulp blijft water stromen, waarbij kleiige en
lemige sedimenten worden afgezet (fig. 2.2). In de dalen in de hellingen wordt vooral in de bovenloop
colluvium afgezet, terwijl de huidige beken veel lager ontspringen. Het beekalluvium is daarom slechts
in de laagste delen van de dalen terug te vinden.


Figuur 2.3 laat een uitsnede zien van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen. Het plangebied varieert in
hoogte tussen 154 m TAW in het meest stroomafwaartse deel van het Gulpdal en ca. 188 m TAW op
de hoogste delen van de helling (figuur 2.4). Ter plaatse van het meest zuidelijke Buffer 3 heeft het
maaiveld in het dal van de Gulp een hoogte van ca. 161 m TAW.
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Fig. 2.3. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A plangebied; B bebouwing; C wegen; D water.

Het tracé begint in het dal van de beek zonder naam, daar waar deze uitmondt in de Gulp. Buffer
1 zal worden aangelegd op de hogere flank die deze beek scheidt van de Teuvenbeek. Via de
Gieveldstraat klimt het tracé tot de waterscheiding tussen beide beken op ca. 179 m TAW. Vanaf het
kruispunt met de Sinnich daalt het tot in het dal van de Teuvenbeek - waarin ook buffer 2 wordt
aangelegd (ca. 171 m TAW) - om verder over de waterscheiding (ca. 181 m TAW) met de beek de
Sinnich te klimmen. Vanuit dit dal (ca. 171 m TAW) volgt het tracé de Kasteelstraat of Rue de
Château in de richting van de Gulp tot ca. 161 m TAW.
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Fig. 2.4. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Hoogteverloop. Bron: geopunt.be

Op de zuidwestelijke hellingen langs het dal van de Gulp hebben zich droge stenige (silex) bodems
ontwikkeld in het leem met een structuur B-horizont (figuur 2.5). Het plangebied doorsnijdt slechts de
matig diepe bodems van meer dan 80 cm (Gbb1x), terwijl hoger op de helling steeds dunnere bodems
te vinden zijn tot Gbb3x. Daar waar langs de rand van het dal dikkere, niet stenige leempakketten zijn
afgezet, hebben zich droge leembodems ontwikkeld met een textuur B-horizont (Aba1). In de dalen
met het beekalluvium zijn uiterst natte leembodems te vinden zonder profielontwikkeling met (Ggp) of
zonder (Agp) stenen erin. Langs de lagere flanken van deze dalen zijn verder nog matig droge tot matig
natte leembodems met een textuur B-horizont (ADa1) ontwikkeld.
De meeste percelen rondom het plangebied zijn in gebruik als grasland (figuur 2.6). Hierdoor en door
het sterke reliëf en de lemige afzettingen is het plangebied omsloten door percelen die op de
erosiegevoeligheidskaart (figuur 2.7) staan aangegeven als terreinen met een hoge tot zeer hoge
erosiegevoeligheid. Dit betekent dat het natuurlijke bodemprofiel en ook de mogelijk aanwezige
archeologische resten kunnen zijn aangetast door natuurlijke erosie.

16

Fig. 2.5. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A droge leem; B vochtige leem; C natte leem; D droge klei; E bronnen; F antropogeen; G plangebied; H bebouwing;
I wegen; J water.
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Fig. 2.6. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Uitsnede van de Potentiële Erosiekaart per perceel 2018. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A zeer hoog; B hoog; C gemiddeld; D laag; E zeer laag; F niet van toepassing; G geen info; G plangebied; I bebouwing;
J wegen; K water.
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In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn uit de directe omgeving geen vondsten of
vindplaatsen bekend uit de prehistorie (fig. 2.6). De deelgemeente Teuven kent zelfs in het geheel geen
vondsten met als datering ‘steentijd’. De gemeente Voeren, waar Teuven deel van uitmaakt kent wel
verschillende vindplaatsen uit deze periode.
Een belangrijke en bekende vindplaats bevindt zich bij het plaatsje Rullen. In figuur 2.8 is deze
vindplaats in de uiterste zuidwestelijke hoek te herkennen als een complex inventarisnummers. Het
betreft vooral lithisch materiaal uit het Neolithicum met sporen van silexontginning. Het vuursteen
werd gewonnen uit het vuursteeneluvium, dat zich hier overal op de hoogste delen van het landschap
bevindt (fig. 2.2). In een van de zijdalen van het dal van de Voer bevindt zich nog een extractiesite
(55.358). Ook hier bevindt de site zich nabij het vuursteeneluvium. Verder zijn in dit dal losse
vondsten gedaan of concentraties van bewerkt vuursteen die duiden op een atelier.
Ook in het verder oostelijk gelegen dal van de Veurs zijn aanwijzingen voor silexwinning, bijvoorbeeld
ter plaatse van locatienummer 51.367. Ook deze site bevindt zich nabij het vuursteeneluvium. Verder
zijn in dit dal losse vondsten en ateliers gevonden. Vermeldenswaardig is 51.774, een bruin
gepatineerde afslag, die uit het Paleolithicum dateert.
Uit de metaaltijden zijn slechts meldingen bekend op en rond de vindplaats Rullen (fig. 2.7).
Locatienummer 51.380 beschrijft enkele lineaire grondsporen van 9.70 m lang en 0.40 m breed
opgevuld met leem, lithisch materiaal en aardwerk. Van deze kanaalvormige structuren is de functie
niet duidelijk. Locatienummer 700.663 spreekt van kleine fragmenten, veelal donkergrijs tot oranje,
slecht gebakken en met grof zand gemagerd aardewerk dat uit de Late Bronstijd zou moeten dateren.
Ook uit de Romeinse tijd zijn slechts weinig vondsten of vindplaatsen bekend uit de omgeving van het
plangebied (fig. 2.7). Een losse vondst van Romeins aardewerk is gedaan bij locatienummer 700.610.
Interessanter zijn de nummers 163.821 en 700.665. Laatstgenoemde locatienummer beschrijft de vondst
van enkele oventjes, die te maken zouden hebben met de bewerking of winning van ijzer. Nummer
163.821 betreft een uitgestrekte afvallaag van metaalslakken en verbrande leem. Voor beide
vindplaatsen wordt echter getwijfeld of het gaat om een Romeinse of middeleeuwse vindplaats.
In figuur 2.7 zijn twee locaties te zien waar middeleeuwse vondsten of vindplaatsen bekend zijn.
Nummer 207.552 betreft de resten van de motte Den Hof. De donjon en grachten zijn bewaard. De
locatie bevindt op een strategische plek waar de Veurs samenkomt met de Voer. Iets verder
stroomafwaarts, in Sint-Martens-Voeren, bevindt zich een 12de eeuwse kerktoren op een kerkheuvel
(700.602).
In het dal van de Gulp zijn geen vermeldingen in de CAI bekend uit deze perioden. Toch is bekend
dat Teuven al in de Middeleeuwen bestond. Vanaf 1288 behoorde het grondgebied van Teuven tot het
hertogdom Limburg. Daarvoor nog is de abdij van Sinnich/Kasteel van Teuven gesticht in 1243 als
abdij van de kanunnikessen van Sint-Augustinus. Het kasteel van Teuven had gedurende de
middeleeuwen een belangrijke invloed op het leven binnen de nederzetting Teuven. De bijbehorende
Romaanse kloosterkerk werd in 1297 ingewijd. De watermolen van Sinnich is al beschreven in een
bron uit 1147. Vanaf 1646 wordt Teuven een heerlijkheid in bezit van familie De Draeck, die in
Teuven kasteel Hof de Draeck bewoont.
Het huidige Teuven is ontstaan uit het aan elkaar groeien van drie oude woongebieden: Nurop in het
noordwesten, is een oude boerennederzetting met een concentratie aan vakwerkhoeves. Teuven in het
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midden is een woongebied bij kerk en kasteel en Sinnich in het zuidoosten een woonkern rond een
abdij.7
De huidige kern van Teuven is een beschermd stadsgezicht en bevat meerdere monumentale
gebouwen (bouwkundig erfgoed-relicten), zoals de parochiekerk Sint-Pieter met pastorie (19de eeuw),
hoeves (18de en 19de eeuw) met vakwerk, kasteel Hof de Draeck aan de Hooftstraat (17de eeuw), en
de watermolen van Teuven aan de Gieveldstraat, oorspronkelijk uit 1642. Ook in Sinnich staan enkele
hoeves met vakwerk, en aan de Kasteelstraat ligt de abdij van Sinnich met park.8
Daarnaast bevinden zich twee watermolens in dit deel van de Gulp. De watermolen van Teuven aan de
Gieveldstraat, oorspronkelijk uit 1642, ligt in het noordelijkste deel van het plangebied (fig. 2.8 t/m
2.11). In de figuren is te zien dat het tracé het molenhuis oversnijdt, maar zal in werkelijkheid er
waarschijnlijk net ten westen van bevinden. Het hier te ontwikkelen bufferbekken is echter gesitueerd
over de molen en de wijerd. De tweede watermolen, die in verschillende vormen heeft bestaan sinds de
twaalfde eeuw, bevindt zich bij het zuidelijke einde van het tracé, direct ten noorden van de
Kasteelweg (fig. 2.8 t/m 2.11).
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Tabel 2.1. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Locaties uit de CAI.

21

Fig. 2.7. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Locatie uit de Centrale Archeologische Inventaris in de omgeving van het
plangebied.
A CAI-locatie; B plangebied.



Uit een vergelijking tussen historische en huidige kaarten blijkt dat de landschapsinrichting
tegenwoordig niet veel anders is dan het eind 18de eeuw was. Op de Villaret-kaart (fig 2.8) en
Ferrariskaart (fig. 2.9) is zichtbaar dat het dorp nog goeddeels bestaat uit lintbebouwing met losse
hoeven langs dezelfde straten, hoewel met wat minder bebouwing dan tegenwoordig. Alleen de
Gieveldstraat en de Sinnichstraat zijn tegenwoordig rechtgetrokken. Op de Ferrariskaart is zichtbaar dat
de grond langs de Sinnichstraat en Teuven-Dorp voornamelijk is ingericht als weide. Verder naar het
westen bestaat meer akkerland en richting het oosten bestaat meer bos. Sinds eind 18de eeuw is een
transitie van gemengd bedrijf naar veeteeltgerichte landbouw ingezet. Op de Ferrariskaart bestaat
ongeveer een derde van de grond uit weide. Tegenwoordig is 90 % van de landbouwgrond ingericht
voor veeteelt. Tevens bestaat nu nog een vijfde van de gemeentegrond uit bossen.
Op de Vandermaelenkaart (fig. 2.11) zijn hoogteverschillen en waterlopen duidelijk afgebeeld. Hieruit
is de logica achter de landschapsinrichting op te maken. De kernen van Teuven, met centraal de kerk,
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en Sinnich zijn hoger gelegen. De weg Sinnich kronkelt daartussen door het dal van de Teuvenbeek.
De abdij en het kasteel liggen in het dal van de Gulp. Verder is aan de Gieveldstraat de locatie van de
watermolen van Teuven zichtbaar, met daarlangs kanaaltjes, die waarschijnlijk zijn aangelegd om de
molen te laten werken. Ook bij de watermolen van Sinnich is een kanaal op de kaart aangegeven. Dit
loopt vanuit het zuidoosten parallel aan de stroom van de Gulp richting watermolen en abdij.
Op de Atlas der Buurtwegen (fig. 2.10) zijn meer voetpaden zichtbaar. Hieruit is op te maken dat
parallel aan de Sinnich een voetpad (sentier n0 25) loopt en er ook op aansluit. Verder wordt uit deze
kaart duidelijk dat het zuidelijke deel van de huidige Gieveldstraat voorheen in gebruik was als voetpad
(sentier n0 24). Bovendien is op deze kaart de voorganger van de huidige kerk weergegeven.
De gedetailleerde Popp-kaart toont ten slotte dat het tracé van de huidige wegen gelijk is aan dat uit de
periode waarin de kaart is vervaardigd (fig. 2.12). De oude Gieveldstraat/Chemin n0 1 is nu
opgeheven. De oude ligging van de weg is nog wel af te leiden uit de perceelsgrenzen. Daarnaast zijn
de kanalen rond de watermolens duidelijker aangegeven. Daarbij lijken ook waterbassins of buffers te
hebben bestaan.

Fig. 2.8. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Plangebied geprojecteerd op de Villaret-kaart (1745-1748). Bron:
geo.onroerenderfgoed.be
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Fig. 2.9. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Plangebied geprojecteerd op de Ferrariskaart (1771-1778). Bron:
geo.onroerenderfgoed.be
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Fig. 2.10. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Plangebied geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen (1843-1845).
Bron: geopunt.be
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Fig. 2.11. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Plangebied geprojecteerd op de Vandermaelenkaart (circa 1850). Bron:
geopunt.be
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Fig. 2.12. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Plangebied geprojecteerd op de Popp-kaart (1842-1880). Bron:
geopunt.be



Op de luchtfoto uit 1971 (fig. 2.13) is nog weinig verandering te zien ten opzichte van de situatie van
eind 19de eeuw. Het wegenpatroon in niet gewijzigd en de bebouwing concentreert zich vooral
rondom de kerk van Teuven. De omliggende percelen zijn vooral in gebruik als grasland. Dit geldt ook
voor de drie locaties van de geplande bufferbekkens. De meest recente luchtfoto (fig. 2.14) laat zien dat
vooral langs de Gieveldstraat in het noorden van het plangebied de bebouwing is uitgebreid. Verder is
te zien dat het gebied tussen de Gulp en de straat Sinnich ingericht is als park. De locaties van de
bufferbekkens zijn nog altijd in gebruik als grasland.
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Fig. 2.13. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Luchtfoto 1971.
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Fig. 2.14. Voeren - Collector Teuvenbeek (20.705). Meest recente luchtfoto.
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In paragraaf 1.5 zijn de doel- en vraagstellingen van het onderzoek geformuleerd. In deze paragraaf
zullen deze in de lopende tekst behandeld worden.
In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden. Daarbij zullen twee
pompstations worden gerealiseerd, zullen grachten en drie bufferbekkens worden aangelegd (zie
paragraaf 1.2). Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken
van de archeologische potentie en kenniswinst.
De archeologische waarde van het plangebied wordt als laag ingeschat op basis van de uitgevoerde
assessment. In de omgeving zijn door middel van prospectie resten van menselijke aanwezigheid
geconstateerd daterend vanaf het Neolithicum tot de Nieuwste tijd. Daarnaast zijn historische gegevens
bekend die duiden op een middelhoge mate van continuïteit van de menselijke bewoning nabij het
plangebied.
In het plangebied zullen verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd worden. Hieronder zal per
onderdeel een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.
 

De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge
mate van verstoring (tabel 1.4). De impact van de toekomstige werken is dan ook eerder beperkt.
Omwille van deze verstoringen is het potentieel op kenniswinst zeer gering. Binnen het tracé van het
plangebied zullen de rioleringen dieper ingegraven worden dan de bestaande. Gezien de verstoringen
door de huidige weg en leidingen zullen (eventueel) enkel de onderzijdes van diepe sporen verwacht
kunnen worden. De baten van een onderzoek wegen hierbij niet op tegen de kosten. Voor het deel
van het plangebied dat gelegen is ter hoogte van de bestaande wegen en grachten geldt dat er geen
verder onderzoek nodig is. Het voorkomen van archeologische sporen of vondsten kan niet
volledig uitgesloten worden. Daarom wordt gewezen op de bij wet verplichte meldingsplicht, indien
bij de geplande graafwerken toch op archeologische sporen van enige omvang of belang zou
gestoten worden.
 

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. Door de aanleg van het bufferbekken en de afvoer naar de Gulp,
kunnen eventuele kanalen slechts over een zeer beperkte oppervlakte mogelijk aangesneden worden.
Gezien de beperkte omvang van het bufferbekken (150 m2) 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, stroomopwaarts van de
molen van Sinnich en niet in de onmiddellijke omgeving van het aanvoerkanaal. De potentie op
kenniswinst is zeer beperkt.
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In bovenstaande paragrafen is de archeologische verwachting per zone besproken. De locaties waar
werkzaamheden ter hoogte van de wegen plaatsvinden hebben een zeer lage archeologische
verwachting. Gezien de bestaande verstoringen kunnen enkel de onderzijdes van diepe sporen uit de
periode Neolithicum - Nieuwste Tijd aangetroffen worden. Op de locaties waar de bufferbekkens
worden aangelegd, is de verstoring laag en de potentie op kennisvermeerdering niet of beperkt
aanwezig. In deze zones is dan ook geen vervolgonderzoek nodig.




In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden, daarbij zullen drie
bufferbekkens en twee pompstations worden aangelegd. Ook is een terrein voor grondverbetering
aangewezen (zie paragraaf 1.2). Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een
inschatting te maken van de archeologische potentie en kenniswinst. De aanleg van het huidige
rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge mate van verstoring (tabel
1.3). De impact van de geplande werkzaamheden is beperkt ter hoogte van de wegen. Omwille van
deze verstoringen is het potentieel op kenniswinst zeer gering. De baten van een eventueel onderzoek
wegen hierbij niet op tegen de kosten.
Verder zijn vier zones onderzocht waar bufferbekkens zijn gepland. Op deze locaties is de verwachte
verstoring minimaal, maar is de potentie op kennisvermeerdering niet aanwezig of zeer gering (voor
meer specificaties, zie 2.3). Voor deze delen van het plangebied geldt dat er geen verder onderzoek
nodig is. Het voorkomen van archeologische sporen of vondsten kan niet volledig uitgesloten
worden. Daarom wordt gewezen op de bij wet verplichte meldingsplicht, indien bij de geplande
graafwerken toch op archeologische sporen van enige omvang of belang zou gestoten worden.
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Overzicht van archeologische perioden
Gedetailleerde weergave van de geplande werkzaamheden
Richtlijnen aanleg rioolbuizen en schematische weergave
Kadastrale kaart
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begin



einde

periode

1789 na Chr. - heden
1500 na Chr. - 1789 na Chr.

Nieuwste Tijd
Nieuwe Tijd

1200 na Chr. - 1500 na Chr.
900 na Chr. - 1200 na Chr.
430/450 na Chr. - 900 na Chr.

Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

275 na Chr. - 430/450 na Chr.
69 na Chr. - 275 na Chr.
57 voor Chr. - 69 na Chr.

laat-Romeinse tijd
midden-Romeinse tijd
vroeg-Romeinse tijd

250 voor Chr. -57 voor Chr.
475/450 voor Chr. -250 voor Chr.
800 voor Chr. -475/450 voor Chr.

Late IJzertijd
Midden IJzertijd
Vroege IJzertijd

1050 voor Chr.-800 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.-1050 voor Chr.
2000/2100 voor Chr.-1800/1750 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden Bronstijd
Vroege Bronstijd

5300 voor Chr. -2000 voor Chr.

Neolithicum

9500 voor Chr. -5300 voor Chr.

Mesolithicum

tot 9500 voor Chr.

Paleolithicum
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BIJLAGE 3 RICHTLIJNEN

AANLEG RIOOLBUIZEN

Voor de aanleg van rioolbuizen gelden richtlijnen. Deze richtlijnen bepalen de ontgravingsdiepte en
breedte van de sleuf waarin de buis wordt geplaatst. De ontgraving bepaalt de verstoring van de bodem
en van de eventuele archeologische sporen. Om een beeld te krijgen van hoeveel bodem wordt verstoord
worden hier de richtlijnen uitgelegd.
Zo wordt de diepte van de sleuf deels bepaald door de diameter van de leiding. Voor de buis dient in
de sleuf een fundering gelegd te worden. Voor buizen met een diameter die kleiner is dan 1.00 m moet
de fundering (b) ten minste 20 cm bedragen. Voor grotere buizen dient dit 30 cm te zijn. Daarnaast moet
de buis omhuld worden tot minstens 30 cm boven de buis (Fig. I).
De breedte van de sleuf is afhankelijk van de diepte en de diameter van de buis. Bij een sleufdiepte
van 0 tot 50 cm dient ten minste 20 cm ruimte aan weerszijden van de buis (a) te zijn. Deze ruimte wordt
per 50 cm diepte 10 cm breder tot een sleufdiepte van meer dan 2 m. Daarbij dient de ruimte (a) ten
minste 50 cm te zijn.
Verder moeten de wanden van de sleuf tot 50 cm boven de buis verticaal zijn. Daarboven mogen de
wanden onder een helling worden gegraven van maximaal 70 graden.

Voor de berekening van de breedte van de
werkzone (Fig. II) wordt in het ideale geval het
schema in
onderstaande figuur aangehouden.
Daarbij wordt over het plangebied eerst de bovenste
30 cm van het maaiveld/wegdek verwijderd, met
uitzondering van enkele meters voor het plaatsen
van de afgegraven grond. Binnen het uitgegraven
gebied zal gewerkt worden met machines voor het
uitgraven en omzetten van grond uit de
rioolsleuven. Die grond zal ook weer tijdelijk
binnen de werkzone geplaatst worden. In
bovenstaand schema wordt de bovengrond
uitgegraven over een breedte van 16 m. In
werkelijkheid zal men vaak te maken hebben met
bestaande wegtracés en aangrenzende bebouwing.
Daardoor zal deze breedte niet altijd gehaald kunnen
worden. Wel kan men ervan uitgaan dat de
werkzone zo breed mogelijk zal worden getrokken.
Binnen de gehele werkzone bestaat het risico op
verstoren van eventueel aanwezige archeologische
resten.

Fig. I. Schematische weergave van de richtlijnen voor
aanleg van rioolbuizen. Bron Aquafin.

Fig II. Schematische weergave van de ontgraving van de werkzone. Bron: Aquafin.

Bij de aanleg van een riolering kan gekozen worden voor een gestuurde boring (=directional drilling)
i.p.v. de aanleg met een open sleuf. Een gestuurde boring is een geavanceerde techniek om kabels en/of
leidingen sleufloos onder hindernissen door te voeren zonder overlast voor de bovengrondse
infrastructuur (fig. III). Het wordt gebruikt om o.a. waterwegen, spoorwegen, wegencomplexen en
natuurgebieden te kruisen. Vandaag de dag is de techniek niet meer weg te denken bij de aanleg van
leiding- en kabelnetwerken van enige omvang.
Bij een gestuurde boring wordt een werkterrein met rijplaten van dezelfde lengte als de aan te leggen
riolering voorzien om de rioolbuis alvast klaar te leggen. Dit gebeurd aan één kant van de aan te leggen
leiding. Aan de andere kant wordt de leiding vervolgens aangesloten op een pompstation of al aanwezige
leiding.
De verstoring van archeologische resten is op het werkterrein is minimaal en door het gebruik van de
rijplaten worden deze optimaal beschermd. Voor de plaats waar de gestuurde boring door heen gaat,
kunnen wel archeologische resten beschadigd worden, zij het op een klein oppervlak. Hierbij zal een
afweging gemaakt moeten worden over de kosten en baten van een onderzoek aan de hand van de
archeologische verwachting en de diepte waar de eventuele sporen verwacht kunnen worden.

Fig. III. Schematische weergave van een gestuurde boring. Bron: Aquafin.
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