Rapporten All-Archeo bvba 1012

Programma van maatregelen
Rillaar (Aarschot) – Diestsesteenweg 636

Liesbeth Coremans

Bornem
2020

Gemotiveerd advies
Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2017D27) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend
archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.
Het onderzoeksgebied kent gunstige landschappelijk ligging aan de voet van een heuvelrug, in de
nabijheid van de Ossebeek. In de omgeving zijn enkele vondsten en sporen gekend uit de steentijd en
de nieuwe tijd. Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt het terrein oorspronkelijk deel uit te maken
van een boslandschap. Pas met de aanleg van de Diestsesteenweg in de 19de eeuw zien we de eerste
bebouwing binnen het onderzoeksgebied verschijnen. De bebouwing situeert zich aan de straatzijde
en bevindt zich hoofdzakelijk buiten de zone waar bodemingrepen gepland zijn. Aan het eind van de
20de eeuw werd het westen van het terrein ingericht als tuincentrum, dat in de jaren daarna werd
uitgebreid naar de oostelijk gelegen percelen. Dit heeft ertoe geleid dat de bebouwing op het terrein
sterk is toegenomen en grote delen van het terrein werden verhard. De te vernieuwen winkelruimte
werd daarbij ook grotendeels onderkelderd. De toenmalige bouw van het tuincentrum kent bijgevolg
reeds een negatieve impact op het bewaarde bodemarchief. Met uitzondering van de zone waar de
nieuwe winkelruimte komt, zijn de overige bodemingrepen eerder van ondiepe aard en blijven ze
binnen de reeds bestaande verstoringsdiepte. Op basis van deze elementen wordt het archeologisch
potentieel van het terrein eerder laag ingeschat en worden geen bijkomende archeologische
maatregelen nodig geacht in het kader van de geplande werken.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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