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1 Gemotiveerd advies
In het kader van de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een broeierij met
bijhorende infrastructuur te Boezinge (Ieper), werd door ADEDE BVBA een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd.

Het archeologisch veldwerk door ADEDE bvba uitgevoerd op woensdag 26 en donderdag 27 februari
verschafte meer informatie over het al dan niet aanwezig zijn van archeologische sporen in de bodem
van dit projectgebied.

De verwachting wat betreft archeologische sporen gelieerd aan de Eerste Wereldoorlog werd ingevuld.
Behalve tal van bomkraters werden ook enkele restanten van loopgraven aangesneden. In twee van
die loopgraven werden nog resten van houten beschoeiing en van munitie aangetroffen. Er werden
enkele vondsten aangetroffen waaronder een deel van een luchtfilter van een gasmasker en een
onderdeel van een Britse schouderriem.

De meest archeologisch interessante aangetroffen sporen bevinden zich net in een smalle zone van
het onderzoeksgebied waar nog weinig beweegruimte is. Bijgevolg zal een vervolgonderzoek binnen
het kader van dit projectgebied weinig extra informatie opleveren. Ook een uitgebreid ruimtelijk
inzicht in de spreiding van de loopgraven is hier geen mogelijk. Gezien het gebrek aan potentiële
archeologische meerwaarde acht ADEDE een verderzetting van het onderzoek niet wenselijk. De baten
ervan kunnen geenszins de kosten verantwoorden.
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2 Programma van maatregelen
2.1

Volledigheid van het onderzoek

Het was mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is om met voldoende
zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed.

2.2

Waardering van de archeologische site

ADEDE bvba is van mening dat met de resultaten een maximum aan informatie vergaard is en dat
verder onderzoek nog maar weinig extra kenniswinst zal opleveren.

2.3

Afwijking Programma van maatregelen bureauonderzoek

N.v.t.

2.4

Bepaling van maatregelen

Uit het proefsleuvenonderzoek dat ADEDE bvba uitvoerde, blijkt dat zich binnen het onderzochte
terrein archeologisch relevante sporen in de bodem schuilhouden. Deze sporen bevinden zich echter
net binnen dat deel van het onderzoeksgebied waar mar weinig ruimte tot uitbreiding is. Bijgevolg zal
een vervolgonderzoek binnen het kader van dit projectgebied weinig extra informatie opleveren. Ook
een uitgebreid ruimtelijk inzicht in de spreiding van de loopgraven is hier geen mogelijk. Gezien het
gebrek aan potentiële archeologische meerwaarde acht ADEDE een verderzetting van het onderzoek
niet wenselijk. De baten ervan kunnen geenszins de kosten verantwoorden.

