EREMBODEGEM - KEPPESTRAAT
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Archeologienota projectcode : 2016L181
Erembodegem – Keppestraat / Korte Keppestraat / Rooms-Hofstraat /
Ninovesteenweg – Heraanleg van de straat en rioleringswerken
Hoofdstuk 1: Gemotiveerd advies
1.1.

Kader

De stad Aalst wenst de bestaande riolering in de Keppestraat, Korte Keppestraat, Ninovesteenweg en
Rooms-Hofstraat (allen gelegen in de deelgemeente Erembodegem) te vernieuwen. Hierbij wordt
ook de wegenis vernieuwd.
De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan
1000 m².
Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013,
een archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld
artikelnummer 1.
1.2.

De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Deze archeologienota is het resultaat van een volledig archeologisch vooronderzoek. Het
archeologisch vooronderzoek nam de vorm aan van een bureaustudie. Hierbij was het mogelijk om al
het noodzakelijke vooronderzoek uit te voeren.
1.3.

De aanwezigheid van een archeologische site

De bronnen tonen aan dat de terreinen gelegen zijn in een landschap met een vrij hoog
archeologisch potentieel. De ligging op de droge leemgronden langsheen de Dender bleken al sinds
de prehistorie attractief voor de mens. Er zijn momenteel geen archeologische sites gekend op het
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Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van
12 juli 2013, het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend
Erfgoeddecreet, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede
Praktijk voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische
opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 1.0 van 11 december 2015.

projectgebied, maar wel in de directe omgeving. Het gaat om verschillende steentijd- en Romeinse
vondsten en twee sites met walgracht.
De historische kaarten tonen dat het grootste deel van het projectgebied sedert het einde van de
16de eeuw bestaat uit wegen. Het tracé van de meeste wegen bleef ongewijzigd en aan de straten zijn
verschillende hoeves gelegen. Enkel de Rooms-Hofstraat is recent aangelegd. Heden zijn deze straten
volledig verhard en van riolering en nutsleidingen voorzien.
1.4.

De waardering van de archeologische site

Er zijn geen directe of indirecte indicaties voor de aanwezigheid van een archeologische site. Indien
er toch archeologische sporen zouden gesitueerd zijn, zullen deze sterk gefragmenteerd en slecht
bewaard zijn en zal de interpretatie ervan dermate moeilijk zijn, gezien de breedte van het
onderzoeksterrein op verschillende plaatsen sterk beperkt is (rioleringssleuf). De geplande werken
zijn van die aard, dat ze geen ruimtelijk inzicht kunnen bieden op eventueel aanwezige sites.
Als er al archeologische sporen binnen het gabarit van de werken zouden zijn, dan zou het
wetenschappelijk potentieel zeer gering zijn.
1.5.

Impactbepaling

Het totale tracé heeft een oppervlakte van 18167,168 m² en een lengte van ca. 1300 m.
De werken situeren zich op de locatie van bestaande wegtracés, waarbij het bestaande straatniveau
wordt vervangen. Voor de aanleg van de nieuwe riolering kunnen we aannemen dat de werkput
bijna de volledige straatbreedte zal innemen, met plaatselijk dieper gegraven sleuven (met
uitzondering van de Ninovesteenweg) die maximaal tot op een diepte van ca. 5,10 m zullen reiken.
Plaatselijk worden bestaande rioleringsbuizen vervangen door nieuwe.
Echter, gezien een groot deel van het onderzoeksterrein reeds verstoord is in het verleden bij de
aanleg van de huidige wegenis en riolering, kunnen we aannemen dat de huidige werken slechts een
geringe impact zullen hebben op mogelijke archeologische sites, indien deze aanwezig zouden zijn.
1.6.

De bepaling van de maatregelen

Gezien de impact van reeds eerder uitgevoerde werken (huidige riolering en bestrating) en de
beperkte schaal van de geplande werken (qua breedte en verdere diepte t.o.v. eerdere uitgravingen)
kan besloten worden dat de impact van de geplande werken op eventuele sporen en de verwachte
kenniswinst veel te gering zijn om de kosten van verder archeologisch onderzoek op dit terrein te
rechtvaardigen.
Om deze redenen wordt in het kader van de stedenbouwkundige vergunning geen verder
archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd. Dit advies stelt noch de initiatiefnemer,
noch zijn (onder)aannemers vrij van de in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013 bedoelde meldingsplicht.

Hoofdstuk 2: Programma van maatregelen
Niet van toepassing.

