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1 Gemotiveerd advies
1.1

Aanwezigheid van een archeologische site

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. Het gemotiveerd
advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.
Het bureauonderzoek toonde een lage verwachting aan voor het aantreffen van archeologische
resten als ook het gebrek aan in inzicht mogelijk verder vooronderzoek met zich zou meebrengen
gezien haar geringe omvang en versnipperd karakter.

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het centrum van Blankenberge langsheen de Dr. Fr.
Verhaeghestraat en de A. Rodenbachstraat op een kleine kilometer ten zuiden van de kustlijn. Het
gebied kent een geringe hoogte van ongeveer 3,5 m TAW. Sonderingen wezen op de ophoging van
het terrein tot ongeveer 1 m door middel van zandgrond. De Blankenbergsevaart en de haven
bevinden zich op zo’n 700 m ten noordwesten, het Bommelzwijn loopt zo’n 400 m ten zuiden van het
onderzoeksgebied. De bodem betreft oude kleiplaatgronden (oC2).

In een straal van ongeveer 1 km rond het onderzoeksgebied vermeldt de CAI indicaties voor
archeologische aanwezigheid dateren vanaf de Romeinse periode tot en met de Nieuwe Tijd. De
nadruk kwam echter op de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd te liggen.
Ui de studie van het historisch kaartmateriaal blijkt dat het onderzoeksgebied tijdens het gros van de
18de en de 19de eeuw onbebouwd bleef en voornamelijk een landbouwfunctie vervulde.
De studie van luchtfoto’s toont dan weer de inname van het terrein door het Koningin
Fabiolaziekenhuis vanaf de jaren ’70. Het hospitaal kende de eerste steenlegging in maart 1961.
Verschillende fases van uitbreiding en heraanleg deden zich voornamelijk voor in 1975 en 2008.
OP basis van de geraadpleegde CAI-indicatoren en het historisch kaartmateriaal kan een
archeologische verwachting naar voor geschoven worden voor resten daterend vanaf de Romeinse
Tijd tot en met de Nieuwe Tijd, met een nadruk op de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Zoals waargenomen op basis van het luchtfotografisch onderzoek kunnen verschillende fasen van
uitbreiding en heraanleg worden onderscheiden die een grondige verstoring van het bodemarchief
met zich mee kunnen brengen. Tevens moet ook de aard van de werken in acht worden genomen.
Slechts enkele zones worden afgebroken en zijn vrij voor onderzoek. Het gaat hierbij echter om
Pagina - 4 -

2019D158

2019

ADEDE Archeologisch Rapport 417

zones waar zich in het verleden reeds bouwactiviteiten hebben afgespeeld. Tevens kennen deze
zones een beperkte oppervlakte en een versnipperd karakter. Bijgevolg zullen deze zones slechts
weinig waardevolle archeologische inzichten kunnen opleveren. Hierbij moet ook het opgehoogde
karakter van het gebied in acht worden genomen zoals beschreven in het sonderingsrapport
uitgevoerd in februari 2019. Dit alles reduceert het archeologisch kenniswinstpotentieel tot een laag
potentieel met een versnipperd karakter. Hierdoor concludeert ADEDE bvba dat verder onderzoek
niet noodzakelijk is.
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2 Programma van maatregelen
Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat als
gevolg van de reeds uitgevoerde bouwactiviteiten tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw en de
start van de 21ste eeuw, alsook de aard van de geplande werken het archeologische
kenniswinstpotentieel als gering en versnipperd kan worden beschouwd. Een programma van
maatregelen is bijgevolg niet van toepassing.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn
verplichting om tijdens het uitvoeren van de werken steeds rekening te houden met de wettelijke
archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het
Agentschap

Onroerend
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