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2018G102
Thomas Apers
OE/ERK/Archeoloog/2016/00 110
Ieper Meenseweg 152B (zie figuur 2 in verslag van resultaten
bureauonderzoek 2017I213 ID5583)
X: 63273.6, Y: 223200.89
X: 63739.5, Y: 223527.84
Ieper Afdeling 1, sectie C, percelen 85r en 85s (zie figuur 2 in verslag van
resultaten bureauonderzoek 2017I213 ID5583).
zie figuur 7 in verslag van resultaten bureauonderzoek 2017I213 ID5583
04/09/2018
14/09/2018
Proefsleuvenonderzoek,loopgraven, WOI, getrapte afgraving
Thomas Apers (erkend archeoloog), Jana Bas (archeoloog-assistent),
Matthias Galloo (erkend archeoloog)
/
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

Nota Ieper Meenseweg 152B
Projectcode: 2018G102

3
Programma van maatregelen

1. Inleiding
In het kader van een geplande bouw van een nieuw woonhuis met zwembad,
onderkeldering en garage over een oppervlakte van 7.727m² groot, waarbij 1553,4m²
verstoord wordt door de geplande werken 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
enige aangetroffen spoor bestaat echter uit een gekende loopgraaf, die slechts in
beperkte mate kon worden waargenomen in vlak. Aangezien dit het enige spoor is dat
werd waargenomen en dat de loop van deze loopgraaf al gekend was, 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 verdere 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. In het noordelijk deel van het projectgebied werden de resten van een gekende
loopgraaf aangetroffen. De moederbodem lag op ongeveer 80cm onder het maaiveld.

2.2. De aanwezigheid van de archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten) bleek dat er zich op het
terrein de resten van een loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog bevond.

2.3. Waardering van de archeologische site
In het noorden van het projectgebied bevond zich een enkel archeologisch spoor dat
aangaf dat deze zone tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt, iets wat ook al
bekend was uit de voorhanden zijnde luchtfoto’s.
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2.4. Impactbepaling
De werken zullen de gronden danig verstoren. Maar omdat het aantal aangetroffen
sporen zeer laag is, deze grondsporen reeds gekend waren, de grondsporen in het
vooronderzoek reeds werden onderzocht en deze maar in beperkte mate bewaard
waren gebleven, 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 deze sporen maar in beperkte
mate bewaard bleven en deze sporen reeds in het vooronderzoek werden onderzocht,
dienen geen verdere maatregelen genomen te worden.

