DEEL: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1 WAARDERING EN ADVIES
“Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen voor de omvang met archeologisch erfgoed met bodemingrepen. Het beschrijft de
aard daarvan en de uitvoeringswijze va deze eventuele maatregelen”1.

1.1 INLEIDING
Het gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen wordt steeds op basis
van de resultaten van het vooronderzoek gebaseerd. Echter werd het onderzoeksgebied reeds in 2015
het onderwerp van een vooronderzoek met ingreep in de bodem. Dit vooronderzoek paste in het kader
van de vorige wetgeving (Archeologiedecreet 1993 en aanpassingen). De bijzondere voorwaarden
opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed stipuleerde een vooronderzoek voorafgaand aan
de geplande werken door middel van proefsleuven een archeologische evaluatie van het terrein te
verkrijgen (cf. Fig. 31-32). Dit onderzoek werd op 28 en 29 september 2015 door Monument
Vandekerckhove nv uitgevoerd.
Doordat de bouwvergunningsaanvraag niet vóór 1/07/2016 ingediend werd, moest er, als gevolg van
de intreding van het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed, ook een archeologienota opgesteld worden.
Omdat de resultaten van beide onderzoeken ervan relevant zijn, zullen ze samen de grondslag vormen
voor het juist formuleren van waardering en advies met betrekking tot het onderzoeksgebied.
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ONDERZOEKSLOCATIE

Figuur 1: Orthofotomozaïek (grootschalige winteropnamen, kleur 2013-2015) met aanduiding van het
studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

Figuur 2 : Sleuvenplan van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit 2015 (bron:
Monument Vandekerckhove)

DE VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERD VOORONDERZOEK
Vooronderzoek met ingreep in de bodem vond plaats in 2015 en werd gevolg door een
archeologienota (vooronderzoek zonder ingreep in de bodem) in 2016.
Op basis van beide vooronderzoeken, met en zonder ingreep in de bodem, kon het archeologisch
erfgoed voldoend ingeschat worden om uitspraken te doen over het potentieel en waarde van het
onderzoeksgebied.
De resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem werden in een conceptrapport gegoten
dat in oktober 2015 door de erfgoedconsulent Archeologie Sam De Decker goedgekeurd werd.
De resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem worden in hoofdstukken 3 en 4
beschreven en nogmaals samengevat in hoofdstuk 6.

WAARDERING EN AANBEVELINGEN
Uit de vooronderzoeken bleek de laat- of post- middeleeuwse omgrachte hoeve ‘te Medele’ gevestigd
te zijn op het onderzoeksterrein. De gebouwstructuren, in baksteenbouw, bevonden zich rond een
centrale plein en hadden woon- en werkfuncties gerelateerd aan het plattelandse agrarische leven. In
de periode 20009-2011 werden de laatste restanten van deze structuren afgebroken.
Het proefsleuvenonderzoek in 2015 kon verder inzicht geven in de bewaring van het archeologisch
erfgoed onder de bodem. Tijdens het onderzoek werden er geen oudere fases van de hoeve terug
gevonden. De weinige sporen gerelateerd aan de hoeve (funderingsresten, uitbraaksporen van
hoevegebouwen en de walgracht) en materiaal die aangetroffen werden, konden in de late 19de- vroeg
20ste eeuw gedateerd worden. Op basis van deze vaststellingen hebben de archeologen van Monument
Vandekerchove nv in hun conceptrapport geargumenteerd voor geen verder archeologisch onderzoek.
Vervolgens werd er ook gepleit voor een vrijgave van het terrein. Dit advies werd in oktober 2015
overgenomen en goedgekeurd door erfgoedconsulent archeologie Sam De Decker (West-Vlaanderen).
Op basis van de resultaten van beide onderzoeken wordt er geen behoud in situ en archeologisch
vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Er wordt dus geen bijzondere maatregelen geadviseerd.

GEMOTIVEERD ADVIES
Uit het vooronderzoek met ingreep in de bodem en de bureaustudie uitgevoerd in het kader van deze
archeologisch nota kon het volgende vastgesteld worden:
1)
De occcupatiegeschiedenis van het onderzoeksgebied werd voornamelijk gekenmerkt door de
vestiging van de hoeve ‘te Medele’ in het laat- of postmiddeleeuwse periode. De site werd omgracht
en deels bebouwd met losstaande gebouwstructuren met woon- en werkfunctie gerelateerd aan de
landbouw.
2)
Ondanks de hoge verwachtingen voor archeologisch erfgoed binnen het onderzoeksgebied
bleek uit de archeologische prospectie in de bodem, uitgevoerd door Monument Vandekerckhove in
2015, dat de nog aanwezige archeologische sporen slechts tot het einde van de 19de eeuw terug ging.
Een duidelijke oudere fase van de hoeve met walgracht werd niet aangetroffen.
Naar aanleiding van het gevoerde bureauonderzoek en het bestuderen van de eerdere
onderzoeksresultaten van het reeds uitgevoerde proefsleuven onderzoek op het terrein, wordt een
archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht en dusdanig niet geadviseerd. Een

vrijgave van het onderzoeksgebied wordt voorgesteld. Deze aanbeveling heeft geen bindend kracht,
maar dient als advies voor het Agentschap Onroerend Erfgoed, die de uiteindelijke beslissingsrecht
bezit over het vervolgtraject.

