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Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2017).
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van
maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze
maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.
Aanleiding van het vooronderzoek
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van de NMBS
Stations. een bureauonderzoek uitgevoerd. In het onderzoeksgebied worden de bestaande wegen en
parkeerplaatsen aangepast en worden nieuwe parkeerplaatsen voorzien. De plannen staan omschreven als
‘219 parkeerplaatsen’. Het totale plangebied heeft een oppervlakte van ca. 16250m², waarvan ca. 13250m²
ingenomen wordt door het bestaande gebouw en asfaltverhardingen (wegen en parking). Slechts ca. 3000m² is
in gebruik als groenzone.
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten, geologische
kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Binnen het projectgebied zelf zijn er geen
archeologische waarden bekend. In een straal van 1000 meter zijn er wat archeologische resten aangetroffen,
daterende vanaf de steentijd tot en met de Nieuwe Tijd en bevindt zich de historische stadskern van Aarschot
met de laatmiddeleeuwse stadsomwalling en stadspoorten.

Figuur 2: Zicht op de geplande werken (Initiatiefnemer, 2017).

Gemotiveerd advies
Er zijn geen aanwijzingen voor begraven archeologische niveaus of aanwezigheid van in situ
steentijdartefacten.
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Verder is de mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten op het terrein is niet van die aard
dat geofysisch onderzoek de aan- of afwezigheid van een waardevolle archeologische site kan bevestigen of
uitsluiten.
Een veldkartering en metaaldetectie kan enkel een indicatie leveren uit welke periode vondsten in de
bouwvoor aanwezig zijn. Het overgrote gedeelte van het onderzoeksgebied is echter voorzien van
asfaltverhardingen (parking en wegen) en een groot gebouw.
Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Gezien de beperkte oppervlakte van de nieuw aan te leggen wegenis en parkeerplaatsen (Zone 1: ca. 1065m²,
zone 2: ca. 850m² en zone 3: ca. 100m²) en de hoge verstoringsgraad van het plangebied dient geen
proefsleuvenonderzoek plaats te vinden. Daarnaast wordt grootste deel van de wegen en parkeerplaatsen
vernieuwd op hun huidige locatie. Deze brengen bijgevolg geen nieuwe verstoringen met zich mee. Het
centrale deel, waaronder het Carrefour gebouw en de omliggende parking, blijft ongewijzigd.
Op basis van de bureaustudie kan gemotiveerd aangetoond worden dat geen verder archeologisch
(voor)onderzoek noodzakelijk is in gelijk welke vorm. Indien tijdens de werken alsnog vondsten of structuren
aangetroffen worden is men verplicht om dit te melden aan Onroerend Erfgoed.
Conclusie
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.
Er dient geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.
Deze nota ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om
tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht indien er alsnog
archeologische resten aan het licht komen.
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