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Inleiding
De initiatiefnemer plant een verkaveling van +-6500m2 tussen de Dorpsmolenstraat en de
Vaartdijk Noord te Middelkerke. Het gaat hierbij om een uitbreiding en aanpassing van een
reeds vergunde verkaveling die aansluit op de Groenhagestraat en Kuipersstraat. Bij deze
uitbreiding is de bouw van 2 reeds geplande woningen en 8 extra woningen voorzien en de
aanleg van bijkomende wegenis. De uitbreiding van de verkaveling betrekt kadastrale
percelen Middelkerke, Afd. 5 Leffinge, Sectie B 439V2, 446V3
GATE werd aangesteld om deze nota op te maken.
In het Programma van Maatregelen van de bekrachtigde archeologienota 2017G210 +
2017H292 werd een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem geadviseerd
bestaande uit een proefsleuvenonderzoek.
Onderhavige tekst betreft het Programma van Maatregelen, adviesgedeelte van de nota
naar eventueel (uitgesteld) vooronderzoek, werfbegeleiding of vrijgave.

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies voorwaardelijke maatregelen
Volledigheid gevoerde onderzoek
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd voldoende informatie ingewonnen omtrent het
archeologisch potentieel van het projectgebied en de impact van de geplande
werkzaamheden hierop. Het onderzoek leverde in functie van deze nota voldoende gegevens
op om een gefundeerd advies te formuleren.
Het procesverloop dat van toepassing is op het archeologisch onderzoek binnen wordt in
onderstaande figuur gevisualiseerd.

1

Proce sverl oop van h et arche ol ogi sche ( voor )onde rz oe k zoal s van toe passi ng op di t project
(aan gepast n aar de CGP v 2.0 , fi guur 1). De fel groen ge kle urde kade rs geve n de hui di ge stand
van he t proce s w eer.

Aan- of afwezigheid archeologische site
De nieuw aan te leggen verkaveling bevindt zich voornamelijk in een historisch rurale zone
aangevuld met antropogene, verstoorde zones. De diepte van de geroerde zones zijn
gekoppeld aan werken voor de aanleg van de reeds bestaande verkaveling in de 2e helft van
de 20e eeuw. De overige aangetroffen sporen betreffen drie paalkuilen en zes
grachtfragmenten die met uitzondering van één gracht (sporencombinatie 2) in de vroeg
moderne tijd kunnen geplaatst worden. Laatstvernoemde plaatst zich mogelijk in de laat- tot
postmiddeleeuwse periode. Door de afwezigheid van vondstmateriaal kan dit echter niet
bevestigd worden.
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Sl euve nplan op GR B (© Geopunt).

Op basis van bovengenoemde opsomming wordt geargumenteerd dat het
onderzoeksgebied voldoende is onderzocht en geen bijkomende maatregelen dienen te
worden getroffen. Er wordt dus een advies geformuleerd naar vrijgave van de terreinen toe.
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