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Riemst wil hinder voorkomen bij uitbreiding groeve Romont 

Het openbaar onderzoek voor de tweede fase van de uitbreidingswerken aan groeve 
Romont, georganiseerd door de gemeente Bassenge, is afgerond. De gemeente 
Riemst verdedigt de belangen van haar inwoners in dit dossier en uit haar 
bezorgdheid over mogelijke hinder.  
 
In juni 2004 verleende de gemeente Bassenge een vergunning voor de verdere uitbreiding 
van groeve Romont, gelegen in Eben-Emael. De aanvraag voor die uitbreiding kwam van 
SPI, in opdracht van CBR. Onlangs organiseerde de gemeente Bassenge een openbaar 
onderzoek voor de tweede fase in deze uitbreidingswerken. Die tweede fase betreft de 
onteigening van 23,6 ha grond in Eben-Emael. De ontginningszone grenst aan de gemeente 
Riemst, het huidige en toekomstige afgravingsfront bevindt zich in de nabije omgeving van 
Zichen-Zussen-Bolder. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Volgens de wettelijke bepalingen moest er geen procedure van 
bekendmaking en openbaar onderzoek in de aangrenzende gemeente gebeuren. Het is dan 
ook per toeval dat wij kennis kregen van dit onteigeningsproject. De exploitatievergunning is 
reeds verleend, maar toch willen wij als gemeente de belangen van onze inwoners in dit 
dossier verdedigen. Daarom hebben we onze bezorgdheid geuit over de mogelijke hinder die 
deze uitbreiding met zich meebrengt en vragen we om bij de lopende ontginningsactiviteiten 
rekening te houden met een aantal belangrijke elementen.” 
 
De afstand van de woningen van Zussen tot de groevegrens bedraagt minder dan 400 meter 
en twee bedrijven grenzen aan de afgravingszone. 
 
Mathieu Eycken, schepen van Monumenten & Landschappen: “We hebben een aantal 
elementen opgelijst waarmee men rekening dient te houden, zodat nabij gelegen inwoners 
geen hinder hebben van de werken. Zo eisen we een goede visuele en akoestische 
bescherming om stof en geluid te beperken. Stofhinder dient voorkomen te worden door een 
sproeiinstallatie en bij transport van leem, dienen de wegen zuiver gehouden te worden.” 
 
Mark Vos, burgemeester: “De uitbreidingswerken en het aan- en afrijdend transport 
veroorzaken ook trillingen. We vragen dan ook met aandrang om te onderzoeken welke 
gevolgen die trillingen hebben op de stabiliteit van de ondergrondse gangenstelsels onder 
onze dorpskernen.” 
 
 



Verder wil de gemeente dat geluidshinder van graafmachines tot een minimum beperkt wordt 
en dat de voertuigen voldoen aan de wettelijke bepalingen. Ook vraagt het bestuur om een 
fietsverbinding te voorzien tussen Riemst en Eben-Emael, door de werken zal deze 
verbinding immers verbroken worden en zouden de fietsers een minder veilige 
omleidingsroute moeten volgen. 
 
In februari organiseert CBR een informatieavond om de inwoners correct en volledig in te 
lichten over dit dossier, de exacte datum en locatie worden later bekend gemaakt. 
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Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be 
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