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1. Inleiding
In het kader van een geplande bouw van van 4 voetbalvelden met drainage, een
naastliggend gebouw dat dienst zal doen als een trainingscentrum en een een parking
van 80 plaatsen werd een vooronderzoek (bureauonderzoek en een
proefsleuvenonderzoek) uitgevoerd. Uit de resultaten van het vooronderzoek kan
gesteld worden dat er een archeologische site aanwezig is op het terrein. Het aantal
aangetroffen sporen bestaat echter voornamelijk uit ongedateerde grachten, die
waarschijnlijk terug gaan op perceelgrachten die terug te vinden zijn op de Atlas de
Buurtwegen. Aangezien deze grondsporen geen deel uitmaken van een grotere
structuur en de grondsporen in het vooronderzoek reeds werden onderzocht is het
kennispotentieel miniem. Om deze reden is het niet nodig verder uitgebreid
archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Derhalve dienen geen maatregelen
getroffen worden. Het volledige plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft
kan dan ook worden vrijgegeven voor verder ontwikkeling.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde bureauonderzoek was volledig. Het proefsleuvenonderzoek kon
zonder hindering worden uitgevoerd. Daarom kon op het projectgebied een volledig
beeld bekomen worden van de aan-/afwezigheid van archeologische sporen op het
terrein. Centraal in het projectgebied werd een kuil en een gracht aangetroffen die
gedateerd kunnen worden in de laat middeleeuwse periode. De moederbodem lag op
een diepte tussen de 80 en 90cm onder het maaiveld.

2.2. De aanwezigheid van de archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van de resultaten) bleek dat er zich op het
terrein de resten van een kuil en een gracht uit de laat middeleeuwse periode
bevonden.
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2.3. Waardering van de archeologische site
Centraal in het projectgebied bevonden zich enkele archeologische sporen die
aangeven dat er in de laat middeleeuwse periode enkele randactivitieten hebben
plaatsgevonden op het projectgebied, zoals het deponeren van afval.

2.4. Impactbepaling
De werken zullen de gronden danig verstoren. Maar omdat het aantal aangetroffen
sporen zeer laag is, deze grondsporen geen deel uitmaken van een grotere structuur
en de grondsporen in het vooronderzoek reeds werden onderzocht, is de impact op
het archeologisch erfgoed miniem.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de lage densiteit aan sporen, het feit dat de sporen geen deel uitmaken
van een grotere structuur en dat deze sporen in het vooronderzoek reeds werden
onderzocht, dienen geen verdere maatregelen genomen te worden.

2.6 Deponering

Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek
bewaard worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770
Ingelmunster. Na afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble
definitief bewaard bij de bouwheer: Club Brugge Oefencentrum NV. Bewaring gebeurt
conform de bepalingen in de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).

