Koning Leopold III-laan 115
(Brugge, West-Vlaanderen)
Projectcode: 2021A141
Januari 2021

ARCHEOLOGIENOTA
BUREAUONDERZOEK (FASE 0)
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Colofon
Ruben Willaert bvba
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge
Auteur: Wouter Van Goidsenhoven
Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog: Ruben Willaert, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert NV, Sint-Michiels-Brugge, 2021
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of
welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert NV.
Ruben Willaert NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van
de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL
1

Programma van maatregelen ....................................................................... 6
1.1
1.2
1.3
1.4

2

3

Administratieve gegevens .......................................................................................... 6
Synthese ...................................................................................................................... 8
Gemotiveerd advies .................................................................................................... 9
Conclusie ..................................................................................................................... 9

Bibliografie ................................................................................................... 10

2021A141

FIGURENLIJST
Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt). ........................7

2021A141

4

TABELLENLIJST
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die
betrokken zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek. ............................. 6

5

2021A141

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

a) Het erkenningsnummer van de erkende
archeoloog

Ruben Willaert, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

b) De naam en het adres of
maatschappelijke zetel van de erkende
archeoloog

Ruben Willaert NV
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

c) De locatie van het vooronderzoek met
vermelding van:

Provincie

West-Vlaanderen

Gemeente

Brugge

Deelgemeente

Sint-Andries

Postcode

8200

Adres

Koning Leopold IIIlaan 115
8200 Sint-Andries

Toponiem

Koning Leopold IIIlaan 115

Bounding box
(Lambertcoördinaten)

Xmin = 67283
Ymin = 210019
Xmax = 67395
Ymax = 210097

d) Het kadasterperceel met vermelding
van gemeente, afdeling, sectie,
perceelsnummer of -nummers en kaartje

Brugge, Afdeling 27 (Sint-Andries Afdeling
1), Sectie D, nr. 234d²
Figuur 1
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt).
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1.2 Synthese
De opdrachtgever plant de heraanleg van de sportinfrastructuur op een terrein aan de Koning
Leopold III-laan te Sint-Andries, deelgemeente van Brugge. Het projectgebied is ca. 2945 m2
groot en wordt ingenomen door een centraal petanqueveld van ca. 575 m2 groot en een kleine
boomgaard. Het centrale terreindeel blijft behouden. Met betrekking tot de geplande werken
dient uitgegaan te worden van een vlakdekkende verstoring tot ca. -50 cm onder het huidige
maaiveld.
Sint-Andries bevindt zich op de noordelijke flank van een overdekte getuigenheuvel die
onderdeel vormt van de oost-west gerichte dekzandrug tussen Gistel en Verrebroek. De
Quartairgeologische kaart geeft een profielopbouw weer van eolische afzettingen van het laatPleistoceen tot vroeg-Holoceen die rusten op de afzettingen van het Tertiair. De bodem bestaat
uit matig droog zand met verbrokkelde Podzol B-horizont.
Uit cartografische bronnen kan afgeleid worden dat het onderzoeksgebied zich binnen het
domein bevond van ‘Het Steentje’, een kasteelsite bestaand uit omwald opperhof en neerhof.
Dit kasteel staat reeds aangegeven op de Heraldische Kaart van het Brugse Vrije. Op de kaart
van Ferraris is het neerhof geëvolueerd naar een tuinzone. Ter hoogte van het onderzoeksgebied
zijn twee kleinere gebouwen weergegeven die vermoedelijk gelieerd kunnen worden aan het
kasteelcomplex. Ook op 19e-eeuwse bronnen is ter hoogte van het onderzoeksgebied
bebouwing weergegeven. De kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw
geeft ter hoogte van het terrein een boomgaard weer. Deze situatie is tot op heden grotendeels
bewaard gebleven.
De omgeving rondom het onderzoeksgebied is rijk aan archeologische sites. Opvallend is een
groot aantal vindplaatsen langsheen de Zandstraat, Hogeweg en Expressweg ten noorden van
het onderzoeksgebied. Bij onderzoeken langsheen deze hoger liggende strook op de grens met
lager gelegen gebied werden naast meerdere lithische artefacten uit zowel paleolithicum als
mesolithicum grafmonumenten uit de bronstijd en bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse
periode en (vroege) middeleeuwen onderzocht. Daarnaast werden er resten van een grafveld uit
de Romeinse periode onderzocht. Ten oosten van het terrein, richting de vallei van de Reie werd
een haardkuil aangetroffen waarbij meerdere fragmenten bewerkte vuursteen uit het
mesolithicum werden gerecupereerd. Ook verder ten noordoosten, aan de Barrièrestraat, op een
vergelijkbare landschappelijke locatie werden bij onderzoek lithische artefacten uit het
mesolithicum ingezameld. De gekende archeologische waarden wijzen aldus op een
doorlopende menselijke aanwezigheid en vrij intensieve bewoning en exploitatie sinds de
steentijden.
Concreet dient ter hoogte van het onderzoeksgebied uitgegaan te worden van een trefkans
inzake archeologisch erfgoed. Vanwege de beperkte oppervlakte van de geplande ingrepen en
het feit dat deze geen aaneengesloten geheel vormen wordt de kans op kenniswinst bij verder
onderzoek als beperkt ingeschat.
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1.3 Gemotiveerd advies
Met betrekking tot de geplande werken aan de Leopold III-laan te Sint-Andries worden geen
bijkomende onderzoeksdaden aanbevolen. De voornaamste reden hiervoor is de beperkte
oppervlakte van de geplande ingrepen in combinatie met het feit dat deze geen aaneengesloten
geheel vormen. Vanwege dit gegeven ontbreekt een degelijk ruimtelijk kader om de onderlinge
relatie tussen eventueel aanwezige relicten te onderzoeken en kan bij verder onderzoek niet
meer verwacht worden dan een quasi contextloze indicatie voor menselijke aanwezigheid in
het verleden. Vanwege dit gebrek aan mogelijke kenniswinst wordt een doorlopend
onderzoekstraject als weinig zinvol beschouwd.

1.4 Conclusie
De opdrachtgever plant de uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur aan de Koning
Leopold III-laan te Sint-Andries, deelgemeente van Brugge. Vanwege de relatief beperkte
oppervlakte en het feit dat de geplande ingrepen geen aaneengesloten geheel vormen wordt de
kans op bijkomende kenniswinst bij verder onderzoek als te beperkt ingeschat.
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