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1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden Lendelede
Winkelsestraat (provincie West-Vlaanderen), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen
3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een
erkend archeoloog. De archeologienota bestond enkel uit een bureauonderzoek. In het programma
van maatregelen was opgenomen dat een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in
uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de
resultaten van dit verder vooronderzoek beschreven.
Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op een site met een normale, eenvoudige verticale
stratigrafie. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 4 parallelle
noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven. Het vooropgestelde sleuvenplan werd grotendeels
gevolgd en uitgebreid naar 7 proefsleuven gezien de terreinomstandigheden en de aanwezigheid van
kelders en ondoordringbaar puin. 6 sleuven volgen de noordwest-zuidoost oriëntatie, sleuf 7 werd
haaks hierop geplaatst in de zuidwestelijke hoek. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een
niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare
afwezigheid van sporen na te gaan, alsook om de verstoringsgraad te controleren. De grond werd
gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na de voltooiing van de registratie van de
sleuven werden deze opnieuw gedicht.
De totale oppervlakte van de advieszone bedraagt ca. 3308m². Hiervan bleken enkele zones (ca.
150m²) niet-onderzoekbaar, waaronder de kelders van de woningen met huisnummer 119 en 121. Om
die reden bleek een zone van ca. 3158m² onderzoekbaar. In totaal werd ca. 345m² onderzocht door
middel van proefsleuven en kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals
opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5%
dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee net niet behaald (ca. 11%), maar desondanks
kon een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel dat duidelijk negatief
bleek te zijn. Er werden nergens relevante archeologische sporen aangetroffen.
Voor het plangebied was een eerder ongekende archeologische waarde aangegeven. Het
archeologisch vooronderzoek kon bijgevolg nuttige kenniswinst opleveren over de ontwikkeling van
het plangebied en de directe omgeving. Het sleuvenonderzoek heeft echter aangetoond dat binnen de
grenzen van het plangebied geen relevante archeologische sporen aanwezig zijn. De impact van de
voormalige gebouwen en bijhorende nutsvoorzieningen is groot te noemen en tekent zich af als
(omvangrijke) verstoringen in de bodem. Daarnaast werden op de onverstoorde delen geen relevante
sporen aangetroffen. Twee proefsleuven en een kijkvenster werden aangelegd specifiek in functie van
het 18de-eeuwse gebouw, maar leverde geen oudere voorloper of andere specifieke kenmerken
(vloerniveaus, interne muren, beerputten, …) op. Een bijkomend archeologisch onderzoek zal geen
nuttige kenniswinst meer opleveren. Het plangebied lijkt voor de 18 de eeuw in gebruik als
landbouwgebied. Bewoning komt pas voor vanaf de 18de eeuw, zoals ook aangegeven via de
cartografische en historische bronnen.
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De kenniswinst werd bijgevolg behaald in het archeologisch vooronderzoek en gezien het
vooronderzoek geen noemenswaardige archeologische grondsporen aan het licht bracht, wordt geen
verder archeologisch onderzoek geadviseerd binnen het plangebied.

