2019-029

Nota Ieper Steverlyncklaan
(Picanol)
Programma van maatregelen
Bert ACKE, Maarten BRACKE, Paulien FONTEYN en Timothy SAEY
15-3-2019

2019-029 2
Nota Ieper Steverlyncklaan (Picanol)

1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning te Ieper Steverlyncklaan (Picanol), gelegen buiten
woon- of recreatiegebied waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 5000m² of meer
bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De
archeologienota1 bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma van maatregelen was
opgenomen dat geofysisch onderzoek en een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in
uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de
resultaten van deze vooronderzoeken beschreven.
Volgens de resultaten van het bureauonderzoek werden voornamelijk sporen uit de Eerste
Wereldoorlog te verwachten, in hoofdzaak bomkraters. Luchtfoto’s en trenchmaps toonden geen
structurele elementen aan binnen de grenzen van de onderzoekszone.
Het archeologisch vooronderzoek bestond uit twee delen, meer bepaald een geofysisch onderzoek
gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Op basis van de resultaten van het geof ysisch onderzoek
kon het sleuvenplan eventueel bijgesteld worden, maar dit bleek niet nodig. Wel toonde het geofysisch
onderzoek een dertigtal potentiële metaalanomalieën aan, mogelijke springtuigen uit de Eerste
Wereldoorlog, en plaatselijke grondvariaties ten gevolge van bominslagen. Het
proefsleuvenonderzoek bevestigde het geofysisch onderzoek waarbij een dertigtal bomkraters
werden opgetekend, alsook een twintigtal explosieven en ontstekers. Oudere sporen of vondsten
werden niet geattesteerd. In het uiterste oosten werd nog een rechtlijnig uitgegraven spoor
vastgesteld, te linken aan een aangelegde waterleiding in de beginjaren van de 21 ste eeuw.
De oppervlakte van de onderzoekszone bedraagt ca. 5.500m². Het terrein was nat tot zeer nat, maar
wel vrij en goed toegankelijk. Van het projectgebied werd 554m² (10,1%) onderzocht door middel van
proefsleuven, en 208m² (3,8%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van
12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5%
dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee ruim behaald (13,9%). Deze dekking biedt een
voldoende duidelijk beeld ter vorming van een advies voor mogelijk vervolgonderzoek.
Er werden uitsluitend bomkraters uit de Eerste Wereldoorlog vastgesteld, die gezien de ligging van het
plangebied tijdens de oorlog, niet verwonderlijk zijn. Andere en oudere archeologische sporen werden
niet geattesteerd. Er bevindt zich bijgevolg geen archeologisch site binnen de grenzen van het
plangebied. De kenniswinst (uitsluitend bomkraters uit de Eerste Wereldoorlog) werd reeds bereikt
tijdens het vooronderzoek waardoor geen verder onderzoek meer dient te gebeuren.
Het archeologisch ensemble wordt voorlopig bewaard bij Acke & Bracke Archeologie. Na afronding zal
het ensemble definitief bewaard worden, volgens de bepalingen van de Code van Goede Praktijk, bij
de initiatiefnemer.
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