Titel:
Graafjansdijk 8-10, Knokke. Sloop gemeentelijke depot.
Resultaten archeologische prospectie zonder ingreep in de bodem
(bureauonderzoek)

DEEL 2: Programma van Maatregelen

Project
Sloop gemeentelijk depot
Graafjansdijk 8-10
8300 Knokke-Heist
Opdrachtgever
AGSO Knokke-Heist
’t Walletje 104, bus 101 (zone E)
8300 Knokke-Heist
Uitvoerders
Frederik Roelens
Dieter Verwerft
Griet Lambrecht

© AardeWerk-Raakvlak Archeologisch Onderzoek. 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 Raakvlak.

Inhoudstabel:

1. Inleiding
2. Deel 3: Programma van Maatregelen
3. Bijlagen

2

Inleiding
De bouwheer, AGSO Knokke-Heist, plant om het voormalige gemeentelijk depot te
slopen. Het gaat om vervallen gebouwen, werkplaatsen en garages die zich situeren
achter de woningen gelegen langsheen de Graaf Jansdijk te Knokke-Heist.
Zowel de perceelsoppervlakte als de bodemingrepen overschrijden de minimumwaarden
opgesteld in het Onroerend Erfgoeddecreet waardoor een archeologienota moet worden
opgesteld.
Aardewerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek werd aangesteld om deze archeologienota
door middel van een bureauonderzoek op te maken.

3

DEEL 3 : Programma van maatregelen
1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van
maatregelen
In de bureaustudie zijn verscheidene bronnen zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden,
de landschapshistoriek, de topografie, de geomorfologie, het bodemgebruik, de vegetatie
en de historische ingrepen op het plangebied bekeken. Op basis van al deze data is een
impactanalyse opgesteld van de geplande werken op het potentieel archeologisch
bodemarchief.
Hieruit blijkt dat het terrein gedurende eeuwen onderdeel geweest is van een
getijdenlandschap met een dynamische afwisseling van slikken, schorren en actieve
getijdengeulen. Het wordt pas in het midden van de 13 de eeuw ingepolderd en in cultuur
gebracht. Beschikbare cartografische, historische, archeologische en archivalische
bronnen geven geen menselijke bewoning op het plangebied weer. In de loop van 20 ste
eeuw wordt het terrein bebouwd. Mondelinge bronnen magen gewag van houten
barakken in W.O.2. Het gemeentelijke depot is hier sinds 1973 (en wellicht al eerder)
gehuisvest. De terreinen worden verlaten in 2008.
Elk archeologische terreinonderzoek dient afgestemd te worden met de verticale
dimensie van de geplande bodemingrepen. Uit de ontwerpplannen blijkt dat de
bodemingrepen bestaan uit: het afbreken van de oude verloederde gebouwen en ijzeren
constructies van de loodsen. De bestaande muren op de perceelgrenzen blijven
behouden. Waar het perceel aanpaalt aan het kerkhof wordt een draadafsluiting
geplaatst.
Verder onderzoek is niet noodzakelijk aangezien het vooronderzoek (bureauonderzoek)
voldoende informatie opleverde om een gemotiveerde uitspraak te doen over de al dan
niet aanwezigheid, aard en graad van bewaring van archeologische sporen en/of
structuren. Gezien er zeer weinig tot geen potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig
is, adviseren we geen verdere maatregelen. Hieruit volgt dat er geen programma van
maatregelen opgemaakt wordt.

Plan 2: Het plangebied weergegeven op het GRB. (GRB-bestand – www.geopunt.be)
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3. Bijlage
Lijst figuren
Plan 2: Het plangebied weergegeven op het GRB. (GRB-bestand – www.geopunt.be)
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