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1. Inleiding
In het kader van de inrichting van een schoolcampus, werd een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd langs de Vaartdijkstraat te Brugge. Uit de resultaten van het vooronderzoek kan
gesteld worden dat er geen archeologische site aanwezig is op het terrein. Derhalve dienen
geen maatregelen getroffen worden. Het door middel van proefsleuven onderzochte deel van
het plangebied kan worden vrijgegeven voor de geplande werken, zoals neergeschreven in
het verslag van resultaten bureauonderzoek.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens het programma
van maatregelen van het bureauonderzoek.

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek) bleek dat
er zich op het onderzochte deel van het plangebied geen archeologische site bevond.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kon er slechts één grondspoor geregistreerd worden. Het
terrein was zwaar verstoord door de recent afgebroken bebouwing waardoor het
archeologisch niveau op veel plaatsen niet bewaard was.

2.3. Waardering van de archeologische site
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat zich geen archeologische site bevindt binnen het
door proefsleuven onderzochte deel van het plangebied.

2.4. Impactbepaling
De werken zullen de bodem danig verstoren. Aangezien er geen archeologische site
aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen
op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens
werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed1.
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Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.

