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1. Gemotiveerd advies
De nota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een geplande
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Poperinge Ouderdomseweg, waarbij de totale
oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota1
bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma van maatregelen was opgenomen dat er
een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in uitgesteld traject.
Het totale onderzoeksgebied was 10511m² groot. In het noordoosten van het terrein was een brede
omwalling aanwezig, vlak aan en parallel aan de Ouderdomseweg. Deze omwalling met een
oppervlakte van ca. 800m² kon niet onderzocht worden, waardoor de onderzoe kbare zone ca. 9700m²
bedraagt. Hiervan werd 1145m² (11,8%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 75m² (0,8%)
door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de
Code
van
Goede
Praktijk
(te
verdelen
over
10%
sleuven
en
2,5%
dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee met 12,6% voldoende behaald. In de praktijk
werd meer oppervlakte opengelegd door middel van proefsleuven.
Het archeologisch vooronderzoek heeft aangetoond dat sporen uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig
zijn binnen het plangebied. Het gaat om de zogenaamde loopgraaf van de Poperinghe Line aangelegd
eind 1917/begin 1918. De loopgraaf is onderzocht kunnen worden naar opbouw en verloop en is uit
eerdere onderzoeken reeds goed gekend. Daarnaast werd een elephant shelter teruggevonden. Ook
deze typische Britse schuilplaatsen zijn in de regio reeds eerder geattesteerd en gekend. Als laatste
geldt nog een krengbegravingen. Archeologische onderzoeken hebben de afgelopen jaren meerdere
krengbegravingen opgeleverd, meestal in combinatie met een kampsite. In dit geval tonen de
cartografische bronnen twee barakken aan vlak ten westen van de begraving. Oudere sporen werden
met uitzondering van een uitgeloogde greppel niet aangetroffen. De aangetroffen archeologische
sporen konden tijdens het proefsleuvenonderzoek voldoende worden onderzocht om een antwoord
te kunnen bieden op de onderzoeksvragen. De kans is zeer klein dat een verder archeologisch
onderzoek, in de vorm van een opgraving of een verdere uitw erking van de resultaten van het
proefsleuvenonderzoek, meer gegevens aan het licht zal brengen en nuttige kenniswinst zal opleveren.
Een verder onderzoek is bijgevolg niet nodig.
Het archeologisch ensemble wordt voorlopig bewaard bij Acke & Bracke Archeologie. Na afronding zal
het ensemble definitief bewaard worden, volgens de bepalingen van de Code van Goede Praktijk, bij
de initiatiefnemer, in dit geval het stad Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.
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