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PERSBERICHT  
 
DE HOOGSTE TIJD OM AF TE STAPPEN VAN DURE 
ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKEN    
 
“Is het in deze harde economische tijden nog wel verantwoord om diepgaande en zeer 
dure archeologische onderzoeken uit te voeren?” Mark Vos, burgemeester van 
Riemst, vindt op z’n minst dat de hogere overheid hierover dringend moet bezinnen. 
“De maatschappelijke kost van deze opzoekingen staat in wanverhouding tot de 
maatschappelijke opbrengst ervan” aldus Vos.  
 
Als burgemeester van een gemeente met een belangrijk archeologisch verleden, weet Mark 
Vos als geen ander welke kosten aan archeologische onderzoeken verbonden zijn.  
 
Mark Vos: “We hebben het voorbije jaar heel wat projecten opgestart. De woonprojecten in 
Kanne en Zussen, de uitbreiding van de ambachtelijke zone Op ’t Reeck, de aanleg van de 
voetbalvelden van Kanne en Millen en de bouw van de nieuwe school in Herderen. Aan 
archeologische kost goed voor een totaal van bijna 110.000 euro. Op Lafelt na, hebben de 
onderzoeken nauwelijks vondsten  aan het licht gebracht. In tijden waarin we elke uitgave 
kritisch moeten bekijken, stel ik me de vraag of dit dan nog verantwoorde kosten zijn.” 
 
Vos strijdt niet de noodzaak af van archeologische onderzoeken. Feit dat er momenteel een 
nieuw decreet in opmaak is, geeft aan dat er ook op hoger niveau wordt nagedacht over het 
thema. Mark Vos hoopt dat de Vlaamse overheid de voorwaarden tot een verplicht 
archeologisch onderzoek versoepelt.  
 
Mark Vos: “Voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone Op ’t Reeck, waren we verplicht 
een sleuvenonderzoek over de totale oppervlakte van 5 ha te doen. Als men die 
voorwaarden zou afzwakken naar bijvoorbeeld 1 ha, daalt het kostenplaatje met 80%. Ook 
dan zou men quasi zeker weten dat er niks te vinden was. Toch een belangrijk verschil.” 
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