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Aurelianustoren Aarschot - Instandhouding
De Aurelianustoren, lokaal beter bekend als de Orleanstoren, is het enige restant van de
middeleeuwse stadsomwalling rond Aarschot en dateert van de 13de eeuw. De omwalling
werd door de eeuwen heen herhaaldelijk verwoest en opnieuw opgebouwd. Het gebouw in
zijn huidige vorm dateert van 1782. De toren bleef toen gespaard van het bevel van de
Oostenrijkse keizer Jozef II om de stadsomwalling af te breken.
De toren is opgetrokken uit baksteen op een sokkel van ijzerzandsteen, met speklagen in
witte steen. De aanzetstenen van de voormalige ringmuur bleven bewaard aan de
buitenzijde. Gelegen op een heuvel rijst de toren 40 meter boven de stad aan de Demer
uit.
De Aurelianustoren is beschermd als monument sinds 1936. De meest recente restauratie
dateert van 1990. De toren is momenteel in staat van verval en was de afgelopen jaren
geregeld het doelwit van vandalen. In 2020 kondigde het stadsbestuur van Aarschot zijn
plannen aan voor de Orleanstoren en het omliggende park met onder andere de aanleg
van een picknickweide en de constructie met platform rond de toren.
1.

Is de minister en zijn administratie op de hoogte van de vervallen staat van de
Orleanstoren? Wanneer werd de laatste controle ter plaatse uitgevoerd en wat waren
de resultaten van deze controle?

2.

Heeft er overleg plaatsgevonden tussen het stadsbestuur en het agentschap
Onroerend Erfgoed omtrent de plannen van de stad voor de site? Zo ja, wat was het
resultaat van dat overleg?

3.

Welke mogelijkheden ziet de minister om de Orleanstoren te restaureren?
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1. Het agentschap Onroerend Erfgoed is op de hoogte van de staat van de toren. De
medewerkers brachten op 11 mei 2021 en op 6 juli 2021 een plaatsbezoek om de
toestand van het gebouw vast te stellen. Vooral de buitenkant van de toren vertoont
sterke verwering. De bovenkant van de toren kon op dat moment niet geïnspecteerd
worden omwille van de moeilijke bereikbaarheid.
2. Tijdens het plaatsbezoek op 11 mei 2021 kreeg het agentschap van de stad Aarschot
en van de ontwerpers een toelichting over de ruimtelijke studie en de renovatiestrategie
van de Orleanstoren. Op basis hiervan gaf het agentschap een eerste advies. Het
voorgestelde project is een waardevolle aanzet voor de noodzakelijke herwaardering
van de toren, maar dit moet bouwtechnisch, landschappelijk en archeologisch verder
onderbouwd worden. Tijdens het plaatsbezoek op 6 juli 2021 is ook de impact van het
voorgestelde project op het archeologisch erfgoed besproken: indien men een trap naar
de toren wil uitvoeren zal men een archeologienota moeten opmaken met een
programma van maatregelen.
3. Zoals hierboven gesteld is het voorgestelde project een waardevolle aanzet voor de
herwaardering van de Orleanstoren, maar moet het project verder onderbouwd worden.
Op basis hiervan kan een realistische raming gemaakt worden van de kosten voor het
project. De stad kan voor de restauratie van de Orleanstoren beroep doen op
erfgoedpremies volgens de standaardprocedure, of indien van toepassing meedingen
naar een erfgoedpremie via oproep.

