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Aartrijksesteenweg, Jabbeke: Programma
van Maatregelen
De Gemeente Jabbeke plant de uitbreiding van de begraafplaats van Jabbeke langs de
Aartrijksesteenweg. Op enkele percelen langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke wordt de
uitbreiding van de begraafplaats en de aanplanting van een bos voorzien. Om de mogelijke
aantasting van het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt Gemeente Jabbeke
samen met AardeWerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek. Doel van de opdracht is het
waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek, een landschappelijk
bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De combinatie van de verschillende
onderzoeksmethode resulteert in een Verslag van Resultaten.

Figuur 1: Overzicht van de geplande werken
Het onderzoeksterrein ligt tussen de Aartrijksesteenweg en de Zilverstraat in Jabbeke, ten
noordoosten van Zerkegem. Het perceel is groter dan 3.000 m² en de effectieve ingreep in de
bodem is groter dan 1.000 m², waardoor

de drempelwaarden opgenomen in het

Onroerenderfgoedecreet overschreden worden. Volgens het gewestplan ligt het projectgebied in
‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ (0901). Het projectgebied bevindt zich niet in een
vastgestelde archeologische zone, een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten
valt of een beschermde archeologische site. Op deze basis wordt een archeologienota met
ingreep in de bodem voorgesteld.

Figuur 2: Het ontwerpplan op het Grootschalig Referentiebestand (AGIV)
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Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Op

basis

van

het

bureauonderzoek,

het

landschappelijk

bodemonderzoek

en

het

proefsleuvenonderzoek is voldoende informatie verzameld over het projectgebied. Deze
informatie wijst erop dat archeologisch erfgoed niet bedreigd is. De impact van de geplande

bouwwerken is zeer laag. Vervolgonderzoek met andere onderzoeksmethodes biedt geen kans
op kennisvermeerdering en is dus niet wenselijk.
Een veldkartering op dit terrein is niet zinvol. Het terrein is immers niet in gebruik als akkerland,
maar als grasland en bovendien grotendeels bebouwd . Veldkartering op deze terreinen biedt
geen meerwaarde en de kenniswinst is klein tot nihil. Het uitvoeren van een geofysisch
onderzoek is evenmin nuttig, aangezien enkel (grootschalige of lineaire) grondsporen onder
specifieke omstandigheden bij een dergelijk onderzoek kunnen worden vastgesteld. Geofysisch
onderzoek biedt geen enkel potentieel voor archeologische kenniswinst.
Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor steentijd artefactensites in de omgeving van het
projectgebied. Er zijn evenmin bodemkundige of landschappelijke aanwijzingen voor een
begraven bodem, die een gunstig effect heeft op de bewaring van steentijdsites.
In de sleuven dagzoomt geen enkel archeologisch spoor: een opgraving is hier niet noodzakelijk.

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.

