Kaai Groot Handelsdok, Brugge: Resultaten
archeologische prospectie zonder ingreep
in de bodem (bureauonderzoek)
Het Havenbestuur Zeebrugge (MBZ nv) plant de bouw van een nieuwe kaaimuur langs het Groot
Handelsdok in de binnenhaven van Brugge. Langs de oostelijke zijde van het dok is 110 m nieuwe
kaaimuur voorzien in het verlengde van de bestaande kaai. De geplande werfzone is ongeveer
1.100 m² groot. Om de mogelijke aantasting van het bodemarchief op deze terreinen in te
schatten werkt het Havenbestuur samen met AardeWerk, Raakvlak Cel Onderzoek. Doel van de
opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek. Dit onderzoek
resulteert in een archeologienota. Op basis van de verstoringsgeschiedenis wordt een nota met
beperkte samenstelling geschreven.

Figuur 1: De geplande werken ten opzichte van een luchtfoto uit 2016 en de GGA-kaart

Administratieve gegevens
Opdrachtgever: Havenbestuur -MBZ nv, Isabellelaan 1, 8380 Brugge, BE0205.097.392
Uitvoerder: AardeWerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek
Auteurs: Dieter Verwerft, Frederik Roelens en Jari Hinsch Mikkelsen
Bewaring en beheer van de geregistreerde data, vondsten en stalen: Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen (Raakvlak),
Komvest 45, 8000 Brugge
Locatie/vindplaats: Britse Kaai, 8000 Brugge

Bounding box: 69982.75 m – 213520.28 m; 69999.16 m – 213411.09 m; 69993.98 m – 213410.13 m; 69978.46 m –
213519.79 m
Naam site: Kaai Groot Handelsdok, Brugge; afkorting: BR17GH
Kadaster: Brugge, afdeling 7, sectie I, geen perceelsnummers
Relevante termen thesauri Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek
Periode: maart 2017
Archeologische verwachting: geen archeologische verwachting
Aanleiding van het onderzoek: bouw nieuwe kaaimuur

Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Het terrein ligt langs het Groot Handelsdok in de binnenhaven van Brugge. Door ingrijpende
werken ligt een deel van het terrein – waar de meest ingrijpende werken zich situeren - in een
‘Gebied waar Geen Archeologie verwacht wordt’. Historische informatie wijst niet op de
aanwezigheid van een site. De kans op aantasting van archeologisch erfgoed op het
projectgebied is onbestaande. De grootschalige infrastructuurwerken hebben het archeologisch
bodemarchief tot op grote diepte verstoord. Deze informatie leidt tot de conclusie dat
vervolgonderzoek niet noodzakelijk is.

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

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

