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•

Administratieve gegevens

➔ Initiatiefnemer: Zie privacyfiche
Projectcode:
2018E64
Naam erkende archeoloog:
Thomas Apers
➔ Erkende archeoloog: Thomas Apers, OE/ERK/Archeoloog/2016/00110
Erkenningsnummer:
OE/ERK/Archeoloog/2016/00110
➔ Erkende archeoloog rechtspersoon:
Monument
Locatiegegevens:
Diksmuide, Tuinwijk (zie
plan in bijlage 2 enVandekerckhove
3 in verslag van resultaten nv,
bureauonderzoek 2016K366 ID6742)
Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:
X: 44497, Y: 192034
X: 44518,
Y: 192074
➔ Locatiegegevens: Diksmuide,
Tuinwijk
(zie plan in bijlage 1, 2 en 3 in verslag
Kadastergegevens:
Diksmuide, Afdeling 1, Sectie B, perceel 165L2 (zie plan in bijlage 3
van resultaten bureauonderzoek)
verslag van resultaten bureauonderzoek 2016K366 ID6742)
Topografische
kaart:
zie plan
bijlage 1 en 2X:
in verslag
van resultaten
bureauonderzoek 2016K366
➔ Lambertcoördinaten:
X: 44497,
Y:in192034,
44518,
Y: 192074
ID6742
➔ Kadastergegevens: Diksmuide, Afdeling 1, Sectie B, perceel 165L2 (zie plan in
Begindatum onderzoek:
02/07/2018
bijlage 3 verslag van resultaten
bureauonderzoek)
Einddatum onderzoek:
02/07/2018
Relevante termen thesauri:
Proefsleuvenonderzoek
Alle betrokken actoren:
Thomas Apers (erkend archeoloog), Jeska Pepermans (archeoloog-assistent),
Remi Vereenooghe (contactpersoon initiatiefnemer)
• Aanleiding
vooronderzoek
Betrokken
personen buiten
het project:
/
Contact:

info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 2016K366
•

Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 2016K366 ID6742
•

Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem

➔ Zie het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek (2018E64)
•

Gemotiveerd advies

De aanwezigheid van de archeologische site
Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem heeft duidelijkheid
verschaft omtrent de aan- of afwezigheid van archeologische sporen binnen het
onderzoeksgebied. Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten) bleek
dat er zich op het terrein geen archeologische site bevond of dat die in ieder geval
volledig verstoord is door het 20ste-eeuws puinpakket.
Waardering van de archeologische site
De prospectie met ingreep in de bodem toonde aan dat de bodemopbouw op het
terrein volledig verstoord is door een antropogeen 20 ste-eeuws puinpakket. Er werden
tevens ook geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Bijgevolg is er geen
verdere kenniswinst te halen uit verder onderzoek
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Impactbepaling
De geplande werken zullen de gronden danig verstoren tot 50cm onder het maaiveld
(+30cm buffer door compactie). Voor de nutsvoorzieningen varieert dit zeer lokaal tot
1,5 à 2m, echter is de bodem reeds volledig verstoord en zal dit geen impact hebben
op het archeologisch erfgoed. De werken kunnen dus van start gaan.
Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma
van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt
gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch
sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed 1

1 Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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