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Koudekerkelaan, Knokke-Heist: Programma
van Maatregelen
De Gemeente Knokke-Heist plant de bouw van een evenementenhal met multifunctionele
accommodatie langs de Koudekerkelaan in Heist. De oppervlakte van de geplande werken
bedraagt 3.265 m². De geplande bodemingreep is 1.620 m² groot. Om de mogelijke aantasting
van het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt Gemeente Knokke-Heist samen met
Raakvlak. Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een
bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek. Dit onderzoek resulteert in een
archeologienota.

Figuur 1: Het ontwerpplan op de orthofoto 2018 (agiv)
Het onderzoeksterrein ligt in Heist, een deelgemeente van Knokke-Heist, ten zuiden van de oude
dorpskern Koudekerke. Het projectgebied ligt tussen het de Koudekerkelaan, het Stationsplein,
de Heistlaan en de spoorweg Brugge-Knokke. Het perceel is groter dan 3.000 m² en de effectieve
ingreep in de bodem is groter dan 1.000 m² waardoor de drempelwaarden opgenomen in het
Onroerenderfgoedecreet overschreden worden. Het gewestplan beschouwt het projectgebied als
‘woongebieden’ (0100). Het projectgebied bevindt zich niet in een vastgestelde archeologische
zone, een gebied waar geen archeologie verwacht wordt of een beschermde archeologische site.
Op deze basis wordt een archeologienota zonder ingreep in de bodem opgesteld.
Momentele staan er bomen op het terrein, dat 50 cm lager ligt dan het straatniveau. Voor de
geplande werken wordt het terrein opgehoogd, zodat het op dezelfde hoogte ligt als de straat.
Binnen het gebouw is een 600 m² grote fuifzaal gepland, met daaronder een tiental

repetitielokalen voor muziekgroepen. De nieuwe feestzaal zal volledig geluidsdicht gebouwd
worden. Het gebouw ligt volledig bovengronds. Er zijn geen kelders voorzien.

Figuur 2: Het ontwerpplan op het Grootschalig Referentiebestand (AGIV)
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Aanleiding van het onderzoek: bouw evenementenhal

Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Op basis van het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis bestaat een lage kans op
de aanwezigheid van begraven archeologisch erfgoed. Sinds de middeleeuwen ligt het terrein in
landbouwgebied. Historische ingrepen of verstoringen binnen het onderzoeksterrein zijn het
gevolg van de aanleg van de aanpalende spoorweg Brugge-Knokke. Volgens historischcartografische bronnen is het projectgebied al enkele eeuwen in gebruik als weide.
De kans op aantasting van archeologisch erfgoed op het projectgebied is laag. Het
booronderzoek wijst erop dat het terrein tot 60 cm diep verstoord is. De natuurlijke bodem
bestaat uit relatief laat en snel afgezette geulsedimenten, zonder aanwijzingen voor begraven
bodems. Voor de geplande werken wordt het terrein opgehoogd, zodat het op dezelfde hoogte
ligt als de straat. De geplande nieuwbouw ligt volledig bovengronds. Er zijn geen kelders
voorzien. Dit leidt tot de conclusie dat de geplande bodemingreep een lage impact heeft op de
onverstoorde bodem. Vervolgonderzoek biedt een zeer lage kans op kenniswinst.

Onderzoeksstrategie, - methode en –technieken
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op het projectgebied geen verdere maatregelen vereist.
Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk
We voorzien voorlopig geen afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk.

