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Deel 1.

Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens
a) Projectcode
b) De naam en het erkenningsnummer van de
erkende archeoloog
c) De locatie van het vooronderzoek:

d) Het kadasterplan met vermelding van gemeente,
afdeling, sectie, perceelnummer of -nummers

2020I147
Ruben Willaert nv
OE/ERK/Archeoloog/2015/00069
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Deinze
Deelgemeente
Landegem
Postcode
8908
Adres
Vlamertinge
Aernoud
Porreyestraat
Toponiem
/
Bounding
box Xmin = 41747.5
(Lambertcoördinaten)
Ymin = 172266.01
Xmax = 41834.9
Ymax = 172355.82
Ieper, Afdeling 12, Sectie C, nr’s: 31s² (partim),
79w², 79e3 (partim)
Zie Figuur 1

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (© Geopunt).

1.2 Gemotiveerd advies
Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt de geplande nieuwbouw binnen het projectgebied.
Deze zal worden uitgevoerd in twee verschillende fasen, elke met hun eigen archeologisch traject
gebaseerd op het Programma van Maatregelen bij de bekrachtigde archeologienota (2020D180: VAN
GOIDSENHOVEN 2020). Voorliggend rapport heeft betrekking op de eerste fase die het noordoostelijke
deel van het projectgebied beslaat.
In een eerste fase wordt ten oosten van het bestaande gebouw dwars een nieuwe coilhal gerealiseerd
met een footprint van 1920 m². Deze zal gefundeerd worden door middel paalfunderingen in een
raster van 4 meter op 4 meter. De funderingsvoeten aan de randen zullen ruim 2 meter op 2 meter
zijn. De funderingsvoeten onder de vloerplaat zijn iets kleiner in oppervlakte (ca. 1,5 meter op 1,5
meter). De funderingen worden gerealiseerd tot een diepte van ca. 2,5 m-mv. Dit is nog te bevestigen
door ingenieursstudie. Voor de vloerplaat wordt een bodemingreep voorzien van ca. 50 cm-mv.
Rondom de nieuwe coilhal wordt binnen de eerste fase nieuwe verharding voorzien over een
oppervlakte van ca. 997 m² en groenzone over een oppervlakte van ca. 535 m². Voor zowel de
verharding als de groenzone dient een bodemingreep gerekend te worden van ca. 50 cm-mv.
Het voorgaande bureauonderzoek bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde van
het terrein te bepalen en daarom werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Het onderzoek had
plaats op dinsdag 22 september 2020. Uitwerking en rapportage zijn van start gegaan op 23 september
2020.
Tijdens het gevoerde proefsleuvenonderzoek werd 260m² proefsleuven aangelegd, goed voor 9,82%
van de onderzoekbare oppervlakte. Aanvullend werd 66,15m² kijkvensters aangelegd, goed voor 1,8%
ven het onderzoekbare terrein. In totaal werd 11,62% van het terrein onderzocht. Op basis van de
uitgevoerde proefsleuven konden de onderzoeksvragen ruimschoots beantwoord worden.
Tijdens de aanleg van de sleuven werden 2 bodemkundige profielen geplaatst, teneinde de
bodemopbouw te kunnen vaststellen. Hieruit bleek dat de bodem bestond uit een ploeglaag met een
onderliggende B-horizont. De bodem was echter enkel ter hoogte van het referentieprofiel goed
bewaard. Op de overige delen van het terrein was sprake van afgraving, reductie en opgevoerde
puinpakketten.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden archeologische sporen aangesneden die te linken zijn aan
de 19de en 20ste-eeuwse bebouwing die binnen het projectgebied aanwezig was. De restanten van
deze bebouwing werden tijdens het archeologisch onderzoek aangetroffen.
Ondanks een verhoogde verwachting konden geen van de aanwezige sporen duidelijk aan de Eerste
Wereldoorlog gelinkt worden. Er werden geen sporen uit de Eerste Wereldoorlog of in situ vondsten
aangetroffen.
Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek binnen het projectgebied van
‘Vlamertinge Arnoud Porreyestraat’ een beperkte tot geen kennisvermeerdering zal opleveren wegens
het ontbreken van relevante archeologische sporen in de onderzochte proefsleuven. De aangetroffen
sporen zijn allen te linken aan de historisch gekende hoeve en het gebruik ervan doorheen de 19de en
20ste eeuw. De activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog lieten geen herkenbare sporen of in situ
vondstenmateriaal achter. Bijgevolg wordt geen verder onderzoek geadviseerd wegens het zeer
beperkt tot onbestaand potentieel op verdere kenniswinst.
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Figuur 2: Het sleuvenplan met weergave van alle sporen, geprojecteerd op de GRB-basiskaart (© Geopunt).

1.3 Conclusie
In het kader van geplande werkzaamheden die het bodemarchief bedreigen, werd voor het
projectgebied ‘Vlamertinge Aernoud Porreyestraat FASE 1’ een bureauonderzoek, een landschappelijk
booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Op basis van de bekomen resultaten wordt geen verder onderzoek geadviseerd. Het archeologisch
potentieel in het plangebied werd op basis van de uitgevoerde onderzoeken onderzocht, waarbij geen
relevante archeologische sporen noch vondstenconcentraties werden vastgesteld.
Het potentieel op kennisvermeerdering op lokaal of regionaal vlak is minimaal tot onbestaande,
waardoor verder onderzoek niet opportuun wordt geacht wegens de zeer beperkte tot onbestaande
kans op een verdere potentiële kenniswinst. Er wordt bijgevolg geen programma van maatregelen
voor verder onderzoek voorzien.
Dit advies stelt noch de opdrachtgever, noch de aannemer, vrij van de in artikel 5.1.4. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.

Deel 2.
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