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1 Gemotiveerd advies
In opdracht heeft ADEDE bvba in juni 2018 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Woumen –
Pollaertstraat. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de realisatie van een
ontmoetingscentrum. In oktober 2017 werd binnen het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd
waarbij op basis van de resultaten van dit onderzoek vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in
de vorm van proefsleuven geadviseerd werd ten einde het archeologisch potentieel van de site te
waarderen en te verfijnen.
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/5218

Het uitgevoerde bureauonderzoek kon niet met zekerheid aantonen dat er zich binnen de contouren
van het onderzoeksgebied archeologische sites bevinden. Evenmin kon het de afwezigheid ervan
aantonen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er 4 sleuven en 2 kijkvensters aangelegd. De bodem was
gekarteerd volgens de bodemkaart als een matig droge, lichte zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde B-horizont. Tijdens het onderzoek werd dergelijke inderdaad vastgesteld met telkens in
het westelijk deel van de sleuven een verstoring over de eerste paar meters.

De aanwezige antropogene sporen betroffen slechts een tiental, niet gedateerde, losse paalsporen.
Deze bevonden zich geclusterd centraal in de eerste sleuf, in het noorden van het onderzoeksgebied.
De rest van het onderzoeksgebied bleef leeg op enkele bomkraters en recente paalgaten na. Indien
er toch sprake zou zijn van een archeologische site, dan bevindt deze zich waarschijnlijk ten noorden
van het eigenlijke onderzoeksgebied.

Aangezien er slechts enkele, niet gedateerde sporen werden aangetroffen op een enkele locatie
binnen het onderzoeksgebied, draagt verder onderzoek geen kennisvermeerderingspotentieel in
zich. Daarom adviseert ADEDE bvba het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
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2 Programma van maatregelen
2.1

Administratieve gegevens

Projectcode

2018F68

Site

Pollaertstraat te Woumen

Projectsigle ADEDE

WOU-POL

Ligging

Pollaertstraat 1
8600 Diksmuide
Punt 1 (NO): X: 44721,076m

Bounding Box

Y: 188606,326m
Punt 2 (ZW): X: 44681,352m
Y: 188524,184m

Topografische kaart
Kadaster

Zie plannr. 1
Woumen, Afdeling 8, Sectie C, nr. 883t²
Zie plannr.3

Soort onderzoek

Prospectie met ingreep in de bodem

Aard van de vervolgwerken

Aanleg ontmoetingscentrum

Uitvoerder

ADEDE bvba

Erkenningsnummer ADEDE bvba

2015/00058
Claeys Simon

Erkend archeoloog

2017/00184
Cattrysse Alexander
2017/00187

Tijdelijke bewaarplaats archief

ADEDE bvba
Derweduwen N., 2018, nota Pollaertstraat te

Bibliografische referentie

Woumen (West-Vlaanderen), ADEDE
Archeologisch Rapport 313, Gent.

Grootte projectgebied

4367m2

Periode uitvoering

Juni 2018

Thermen thesaurus Onroerend Erfgoed

Nota, Proefsleuvenonderzoek

Verstoorde zones

Zie plannummer 4
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Volledigheid van het onderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is
om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van
archeologisch

erfgoed.

Er

heeft

voor

het

plangebied

een

bureauonderzoek

en

een

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Deze konden uitsluitsel geven over de aan-/of afwezigheid
van archeologisch relevante sporen.
2.3

Waardering van de archeologische site

De aangetroffen sporen hebben zeer weinig tot geen potentieel tot kennisvermeerdering. Het gaat
om een gering aantal sporen, losse paalsporen, zonder aantoonbaar onderling verband. Deze
bevinden zich allemaal in de noordelijke sleuf van het terrein, terwijl het zuidelijk deel arm bleek aan
archeologisch relevante sporen. Indien sprake zou zijn van een archeologische site, dan bevindt deze
zich eerder ten noorden van het eigenlijke onderzoeksgebied.
2.4

Afwijkingen Programma van Maatregelen bureauonderzoek

Een enkele afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke plannen in het Programma van
Maatregelen vond plaats. De hierin voorgestelde meest zuidelijke sleuf kon hierdoor niet worden
aangelegd omwille van de aanwezige verharding ter hoogte van de toegangsweg van de bestaande
parking. Deze is momenteel in gebruik en blijft bewaard binnen de nieuwe ontwikkeling.
Desalniettemin werd voldoende oppervlakte van het onderzoeksgebied onderzocht om een duidelijk
beeld te scheppen van de archeologische waarde.
2.5

Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat
er slechts een tiental relevante archeologische sporen konden geregistreerd worden. Deze bevonden
zich allen in de meest noordelijke sleuf maar een onderling verband kon niet vastgesteld worden. De
rest van het onderzoeksgebied bleek arm aan relevante grondsporen. Een vlakdekkende opgraving
zou bijgevolg geen nieuwe gegevens opleveren, het proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het
eindpunt van het archeologische traject op het terrein.
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