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2019A325
Monument Vandekerckhove NV
OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
Rijselstraat 94-96 Menen
1e afd., sectie E, nrs. 913 P, 914D en 916 C
Natascha Derweduwen (archeoloog), Jeroen Vermeersch (archeoloog),
Philippe Guilbert (architect), Anne Van droogenbroeck (contactpersoon)
/
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

Figuur 1: Aanduiding van het projectgebied en onderzoeksgebied op het kadasterplan (bron: geopunt.be).
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1. Inleiding
In het kader van de inrichting van een groenpui met aansluitend enkele parkeerplaatsen in
grasdalen en een groenzone, werd een bureuaonderzoek uitgevoerd. Het projectgebied is
gelegen langs de Rijselstraat, ter hoogte van de nummers 94-96 en binnen de vastgestelde
archeologische zone te Menen.
Uit de resultaten van het vooronderzoek kan niet met zekerheid gesteld worden dat er geen
archeologische site aanwezig is op het terrein. Echter werd aangetoond dat de geplande
werken geen impact zullen hebben op het bodemarchief.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde bureauonderzoek kon niet met zekerheid de aan- of afwezigheid van een
archeologische site bevestigen. Echter is dit bureauonderzoek toch de eindfase van het
vooronderzoek aangezien de geplande werken geen extra verstoringen zullen teweegbrengen
dan de reeds bestaande. Hierbij zullen de geplande werken dus geen negatieve impact
hebben op het bodemarchief en de eventuele aanwezige archeologische sporen.

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Uit het bureauonderzoek (zie verslag van resultaten) kon niet met zekerheid gesteld worden
of zich al dan niet een archeologische site bevindt binnen de contouren van het projectgebied.

2.3. Impactbepaling
De geplande werken zullen geen verdere en/of diepere bodemverstoring teweeg brengen
aangezien ze plaatsvinden binnen het bestaande gabarit van de huidige aanwezige
handelspanden die bovendien onderkelderd zijn. De geplande werken reiken bovendien niet
dieper dan circa 30cm en zullen op de reeds verharde en bebouwde delen dus geen verdere
impact hebben op het bodemarchief. Enkel de fundering van de portiek en de tuinmuur zullen
lokaal dieper reiken. Echter is de oppervlakte van deze verstoring te beperkt om verder
vooronderzoek te verantwoorden.

2.4 Bepaling van de maatregelen
Er dient dus geen programma van maatregelen opgesteld te worden aangezien er geen verder
vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt geadviseerd. De geplande werken blijven
binnen het gabarit van de bestaande verharding en bebouwing en hebben geen verdere
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impact op het bodemarchief. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen
van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed 1.

1

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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