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1 Gemotiveerd advies
Op basis van het beschikbare en geraadpleegde bronnenmateriaal kon binnen het bureauonderzoek
de aan- of afwezigheid van een archeologische site of relevante archeologische overblijfselen binnen
de contouren van het projectgebied niet met zekerheid worden aangetoond. Wel is het mogelijk een
archeologische verwachting naar voor te schuiven teneinde een antwoord te kunnen bieden op de
gestelde onderzoeksvragen.
Het plangebied maakt deel uit van de westelijke Polders van de Belgische kustvlakte en is volgens de
bodemtypekaart opgebouwd uit waddengronden en kreekruggronden. Dit zijn oeverafzettingen met
depressies van een groter geulsysteem. Bij geulen zijn de originele sedimenten doorgaans volledig
geërodeerd. Indien er potentieel zou zijn voor de bewaring van steentijdvindplaatsen zou er onder de
estuariene sedimenten eerst veen (al dan niet ontgonnen) aanwezig zijn en pas dan dekzanden. Dit
houdt in dat steentijden zich doorgaans op een grote diepte bevinden indien deze zouden aanwezig
zijn binnen het plangebied.
Romeinse bewoning is vaak aan de oevers van geulen te situeren. Dit zou ook het geval zijn voor twee
gekende sites rondom Veurne, waar op grondgebied van vooroorlogse veenderijen ten noordwesten
en ten noordoosten van het stadscentrum enkele grafgiften aangetroffen werden in een veenlaag. Er
zijn ook aanwijzingen voor begravingen. De Romeinse sites kunnen aan de hand van het aardewerk
omstreeks het einde van de 2e -3 e eeuw geplaatst worden en waren vermoedelijk van tijdelijke aard.
Deze these wordt ondersteund door de vroegste nederzettingstoponiemen die ook dan voor het eerst
voorkomen. De naam Veurne komt voor het eerst in geschreven bronnen voor in 877 als Furnis/Furna,
wat etymologisch neerkomt op ‘voor’ of ‘geul’. Om wat voor nederzetting het ging is niet gekend. In
de binnenstad van Veurne zijn slechts zeer sporadisch vondsten geattesteerd, die geen samenhangend
verhaal voortbrengen. Toekomstig archeologisch onderzoek kan deze kennislacune mogelijk invullen.
Het landschap transformeerde geleidelijk aan tot zoutweiden gedurende de vroege middeleeuwen.
Deze weides werden systematisch ingenomen als schaapweides. Archeologisch is hier weinig rond
gedocumenteerd gezien de aard van deze schaapweides die op zich weinig archeologische
restanten/afdruk nalaten.

Dankzij archeologisch en historisch onderzoek zijn voor Veurne al heel wat aanwijzingen gekend voor
de oprichting van en vroege versterking die kadert binnen de castella recens facta-gordel. Van
Werveke wees onder meer op het bestaan van 12de eeuwse oorkonden, waarin de St.Walburgaparochie als binaburgh of "binnen de burg" wordt omschreven en de St.-Niklaasparochie als
butanburgh of "buiten de burg". Littekens in het stratenpatroon, afgebakend door de Noordstraat, de
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Pannestraat, de Zwarte Nonnestraat en de Vleeshouwerstraat wijzen op een circulaire versterking met
omschreven diameter van om en bij de 240 m. Vergelijking met de Zeeuwse burgen leert ons dat er
een kruisend stratenpatroon was met vier toegangen. De westelijke en noordelijke toegangen zijn
respectievelijk met het Citerne- en Witte Kanunnikenstraatje nog bewaard gebleven. Het tracé van de
"oude Ooststraat" is nog volledig te reconstrueren dankzij relicten aangetroffen op het kadasterplan
en in de bestaande bebouwing. De Zuidstraat ligt in het verlengde van de vierde toegang.
Ondanks de vele aanwijzingen zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen omtrent het fysiologisch
kader en de datering. Veurne is gelegen in het toenmalige inbraakgebied van het Veurnse Gat, een
westelijke zijtak van de Avekapellegeul, waarvan het verloop nog niet exact gekend is. Op verschillende
plaatsen zijn bij archeologische opgravingen de zandige oeverwalafzettingen dan ook aangetroffen.
Sommigen menen dat Veurne gelegen was op een eiland, wat bijgevolg betekent dat de getijdengeul
nog gedeeltelijk actief was op het tijdstip van de inplanting van een bewoningskern. Inzichten in het
precieze verloop van de verzande geul en de vorming van oeverwalafzettingen kunnen belangrijk zijn
bij de lokalisatie van de prestedelijke nederzetting. Er zijn twee veronderstellingen: ofwel bevindt deze
prestedelijke nederzetting zich aan de voet (ten oosten) van de burg, ofwel dient deze gesitueerd te
worden ruim ten noorden.
In het begin van de 13e eeuw wordt de eerste omwalling gebouwd. Het gaat om een eenvoudige
versterking van opgeworpen aarde, vermoedelijk beschut met houten palissade en gracht.
Vermoedelijk liep de contour van de versterking gelijk met dat van de latere Bourgondische
versterking. In het handelscentrum en het noorden van de nordstraete waren grote stenen
woonhuizen ingeplant.
De overgang van het einde van de late Middeleeuwen naar de Nieuwe tijden is zeer duidelijk omdat
de stad evolueert vanuit een vrij rustige periode met weinig economische activiteit naar een gouden
halve eeuw in de eerste helft van de 17e eeuw. De 16e eeuw is een eeuw van oorlogen, geweld en
economische recessie. De stedelijke overheidsinstellingen gaan in 1586 fusioneren met de kasselrij
waardoor Veurne mee kan profiteren van de inkomsten van het platteland. Dit extra kapitaal wordt
aangewend om grote bouwwerken op poten te zetten om de vervallen stad terug op te bouwen tot
een rijk en levendig centrum. Het gebouwenpatrimonium uit die periode laat zich kennen door de
fraaie gevels in Vlaamse Renaissance, een nieuwe stijl ontwikkeld in de tweede helft van de 16de eeuw.
De tweede helft van de 17de eeuw is gespannen omwille van oorlogen tussen Spanje en Frankrijk. De
nog laat-middeleeuwse verdedigingsmuur wordt strategisch niet erg hoog geschat en wordt onder de
slopershamer gezet, maar maarschalk de Vauban komt op die stappen terug en schakelt Veurne in zijn
verdedigingslinie in. De vestingbouw van 1691-1701 wijzigt de verdediging drastisch en wist daarbij
ook definitief tal van oude bewoningssporen uit op het terrein rondom de stad. Na het slopen van de
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vesting in 1783 zal Veurne zich pas halfweg de 19de eeuw buiten zijn middeleeuwse stedelijke
begrenzing begeven.
Aan de hand van de geraadpleegde cartografische bronnen kan worden vastgesteld dat het
projectgebied algemeen in een landelijke omgeving bevindt aan de oostelijke zijde van Veurne, maar
deels de stadsversterkingen doorsnijdt. Medio 19e eeuw is de gebastionneerde versterking reeds voor
een groot deel verdwenen en maakt het plaats voor een eerder landelijke omgeving gedurende een
tiental jaar. Op de Vandermaelen kaart is het station, dat ook heden ten dage nog aanwezig is, voor
het eerst zichtbaar.
Tijdens het landschappelijke bodemonderzoek werd duidelijk dat een groot deel van het projectgebied
vergraven was.
Gezien de natuurlijk gevormde bodem reeds voor een groot deel vergraven werd en de geplande
werken vaak niet dieper reiken dan 50cm (de moederbodem is op zijn meest ondiep op 120cm te
vinden), lijkt verder onderzoek dan ook weinig zinvol. ADEDE BV adviseert bijgevolg een vrijgave van
het terrein.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om
het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen.
De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig. Binnen het verslag van
resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle
kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2
van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere
maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk
– niet voorgesteld.
Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap
Onroerend Erfgoed.

