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Dreef ter Panne, Brugge: Programma van
Maatregelen
Bouwmaterialen De Loof – Brugge plant de sloop van verschillende gebouwen langs de
Noorweegse Kaai in Brugge. De oppervlakte van de geplande werken bedraagt 5.797,8 m². Om
de mogelijke aantasting van het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt
Bouwmaterialen De Loof – Brugge samen met Aardewerk, Raakvlak. Doel van de opdracht is het
waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek. Dit onderzoek resulteert in
een archeologienota.

Figuur 1: Het projectgebied op de orthofoto uit 2019 (AGIV)

Het onderzoeksterrein ligt in de wijk Sint-Jozef, ten noorden van het centrum van Brugge. Het
projectgebied ligt tussen de Dreef Ter Panne en de Ten Bergheweg. 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 of een beschermde archeologische site. Op
deze basis wordt een archeologienota zonder ingreep in de bodem opgesteld.
Momenteel is momenteel in gebruik als auto-opslagplaats. Op het terrein staan verschillende
loodsen. De rest van het projectgebied is volledig verhard met beton. De structuren op het
terrein worden gesloopt. Op het projectgebied wordt een ambachtelijke zone voor kleine KMObedrijven ontwikkeld. De geplande werken bestaan uit: het slopen van de loodsen, het uitbreken
van de verhardingen en het bouwen van twee parallelle volumes bestaande uit 15 eenheden.

Figuur 2: Overzicht van de geplande sloopwerken

Figuur 3: Overzicht van de geplande nieuwbouwwerken

Figuur 4: Doorsnede van de geplande werken
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Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Op basis van het bureauonderzoek bestaat een lage archeologische verwachting binnen het
projectgebied. Sinds de middeleeuwen ligt het terrein in landbouwgebied. Volgens historischcartografische bronnen was het projectgebied eeuwenlang in gebruik als akker. Door intensieve
bouwwerken sinds de jaren ‘70 van 20e eeuw is het projectgebied volledig omgevormd tot autoopslagplaats. Het bedrijventerrein waarop het projectgebied opgericht is, is in een recent
verleden (jaren 1970) opgehoogd en genivelleerd. Op de hoogtekaart is duidelijk zichtbaar dat

het terrein 50 tot 100 cm hoger ligt dan het omringende, intact bewaarde landschap. Op
onderzoeksterrein zijn twee fasen van bebouwing gekend. In de laatste fase zijn verschillende
loodsen gebouwd en de volledige oppervlakte verhard met beton.
De kans op aantasting van archeologisch erfgoed door de werken is zeer laag. Door intensieve
bouwwerken sinds de jaren ‘70 van 20e eeuw is het grootste deel van

het projectgebied

verstoord. Het gaat onder meer om de bouw opeenvolgende bouw van verschillende loodsen en
de verharding van het volledige terrein. De geplande werken bestaan uit: het slopen van de
loodsen, het uitbreken van de verhardingen en het bouwen van twee parallelle volumes
bestaande uit 15 eenheden.
Al deze werken vinden plaats binnen de contouren van de gekende verstoringen. De vloer van de
nieuwbouw wordt aangelegd bovenop het huidige maaiveld. De nieuwbouw wordt plaatselijk
gefundeerd met funderingszolen op een diepte van 120 cm onder het huidige maaiveld. De
parking tussen de beide nieuwbouwvolumes wordt aangelegd op een diepte van 90 cm onder
het huidige maaiveld. Het bedrijventerrein waarop het projectgebied opgericht is, is in een recent
verleden (jaren 1970) opgehoogd en genivelleerd. Op de hoogtekaart is duidelijk zichtbaar dat
het terrein 50 tot 100 cm hoger ligt dan het omringende, intact bewaarde landschap. Dit betekent
dat de geplande werken voor het overgrote deel in reeds verstoorde grond plaatsvinden. Enkel
de voet van de funderingszolen kan mogelijk de originele bodem bereiken.
In een zone met een zeer laag archeologisch potentieel en naar aanleiding van werken die enkel
binnen de contouren van gekende verstoringen plaatsvinden, weegt de kostprijs van een
proefsleuvenonderzoek niet op tegen de zeer beperkte tot onbestaande kans op kenniswinst.
Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

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.

