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Chartreuseweg, Brugge: Programma van Maatregelen
VZW Unie-K plant de bouw van een centrum voor intensieve ondersteuning aan volwassen
cliënten met een meervoudige zorgvraag langs de Chartreuseweg in Brugge. De oppervlakte van
de geplande werken bedraagt 11.626,11 m². Om de mogelijke aantasting van het bodemarchief
op deze terreinen in te schatten werkt VZW Unie-K samen met Aardewerk, de cel archeologisch
onderzoek van Raakvlak. Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van
een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek resulteert in een nota.

Figuur 1: Het ontwerpplan ten opzichte van de GRB-basiskaart (AGIV)
Het onderzoeksterrein ligt in Sint-Michiels, een deelgemeente van Brugge, ten zuidwesten van de
dorpskern van Sint-Michiels. Het projectgebied ligt tussen de Chartreuseweg, de Koning Albert Ilaan en de Heidelbergstraat. Het perceel is groter dan 3.000 m² en de effectieve ingreep in de
bodem
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Onroerenderfgoedecreet overschreden worden. Het gewestplan beschouwt het projectgebied als
‘Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’ (0200). Het
projectgebied bevindt zich niet in een vastgestelde archeologische zone, een gebied waar geen
archeologie verwacht wordt of een beschermde archeologische site.
Momenteel zijn de terrein in gebruik als weide, als bos en als stallingen. Op de terreinen wordt
een gebouw gepland, bestaande uit verschillende aaneengesloten eenheden. Een groot deel van
het gebouw wordt onderkelderd. In 2019 zijn een bureau- en landschappelijk bodemonderzoek
uitgevoerd op het terrein. Op basis van de resultaten is een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
Het proefsleuvenonderzoek, met code 2020E369, is uitgevoerd door een team bestaande uit een
erkend archeoloog/veldwerkleider, een assistent-archeoloog, een kraanman, een aardkundige en

één vrijwilliger (metaaldetectorist). De bodemprofielen zijn beschreven door een aardkundige.
Het onderzoek vindt plaats op maandag 11 mei 2020.
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Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat binnen het projectgebied geen
archeologisch erfgoed aanwezig is, dat bedreigd wordt door de geplande werken. De bodem
binnen het projectgebied bestaat integraal uit relatief recent aangevoerde grond. Omdat deze
lagen bestaan uit zuiver bruin, geel of groen zand, zijn deze niet als verstoring herkend in het
landschappelijk bodemonderzoek.
In het vlak van de sleuven dagzoomt geen enkel archeologisch spoor. Deze afwezigheid is het
gevolg van de ontginning van de originele bodem.
Het vooropgestelde criterium waaruit blijkt dat het onderzoeksdoel succesvol bereikt is ‘het
terrein na aanleg van alle proefsleuven archeologievrij kan verklaard worden’ is voldaan.

Figuur 2: Het sleuvenplan ten opzichte van de orthofoto uit 2019 (AGIV)

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

Bewaring archeologisch ensemble
Voorstel bewaarplaats archeologisch ensemble:
Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen
Komvest 45
8000 Brugge

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

