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Deel 2: Programma van maatregelen
2.1. Administratieve gegevens
a) De naam en het adres of maatschappelijke zetel van de initiatiefnemer:
WOONN development
Duinkerkestraat 20 B
8630 Veurne
b) Het erkenningsnummer van de erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2016/00114
c) De naam en het adres of maatschappelijke zetel van de erkende archeoloog
Janiek De Gryse, Ten Briele 14 bus 15, 8200 Sint-Michiels-Brugge
d) De locatie van het vooronderzoek met vermelding van provincie, stad, deelgemeente, postcode,
adres, toponiem, bounding box (Lambertcoördinaten) :
West-Vlaanderen, Veurne, Postcode 8630,Jaagpad 6, Jaagpad, xmax, ymax:30221,196882; xmin, ymin:
30149, 196824
e) Het kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of nummers en
kaartje: Veurne, Afdeling 1, Sectie A, perceelnr. 57N5
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Figuur 1 Kadasterplan met aanduiding van het plangebied. (bron: geopunt)

2.2 Synthese
Aanleiding van het bureauonderzoek vormt de geplande bouw van appartementen en een winkelhuis,
samen met enkele bovengrondse en ondergrondse garages. De archeologienota wordt opgemaakt naar
aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag waarbij de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem 100m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen
waarop de aanvraag betrekking heeft 300m2 of meer bedraagt. De oppervlakte van het plangebied in
kwestie bedraagt 2465m2; waardoor men verplicht is een bekrachtigde archeologienota toe te voegen
aan de vergunningsaanvraag.
Het plangebied ligt langs het Jaagpad dat op haar beurt meeloopt met het kanaal PlassendaleDuinkerken; het plangebied ligt eveneens aan de westelijke zijde van de Weststraat. Meer specifiek is
het plangebied gelegen ter hoogte van Jaagpad 6. Binnen de grenzen van het perceel, tevens de
contouren van het projectgebied, staat een gebouw (nr. 6). Het gebouw heeft een oppervlakte van ca.
160m2 en staat aan de zuidoostelijke zijde van het perceel. Aan de noordwestelijke zijde van het perceel
staat een kleiner gebouw met een oppervlakte van ca. 50m2. De rest van het plangebied is in gebruik als
tuin. Op de westelijke helft van het plangebied staan heel wat bomen.
Er wordt een stedenbouwkundige vergunning gevraagd voor het bouwen van appartementen. De
bestaande villa wordt behouden en geïntegreerd in het project. Een groot deel van het projectgebied
wordt voorzien van ondergrondse parkeergarages. De totale oppervlakte van deze ondergrondse
parkeergarages komt neer op ca. 690 m2. Uit de verkregen doorsneden kon worden afgeleid dat de
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garages uitgegraven worden tot ca. 3, 20 m onder het huidige maaiveld (excl. vloerplaat). Voor de
verbinding tussen de ondergrondse parking en de Weststraat wordt een bodemingreep voorzien tot ca.
50 cm-mv. Tevens wordt een bezoekersparking en voetpad gerealiseerd. De rest van het terrein blijft
qua reliëf in oorspronkelijke staat Op basis van het bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat het
archeologisch potentieel van dit projectgebied vrij groot is. Het projectgebied bevindt zich net buiten de
laatmiddeleeuwse stadsomwalling ter hoogte van een aftakking van de stadsgracht en een weg. Vanaf
de 17de eeuw wordt Veurne gebastioneerd. Resten van deze Vauban-versterking en meer bepaald het
bastion kunnen verwacht worden binnen het plangebied.
Door de impact van de werken en het archeologisch potentieel wordt een proefonderzoek met uitgesteld
traject voorgesteld.

2.3 Gemotiveerd advies en programma van maatregelen
2.3.1 Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen
In deze sectie volgt een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. Het
gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd
met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert
het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is. Na dit
gemotiveerd advies volgt het concrete programma van maatregelen voor project Veurne Jaagpad.
1° de volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek:
Alle nuttige en noodzakelijke onderzoeken werden uitgevoerd.
2° de aanwezigheid van een archeologische site:
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan aangetoond worden dat het archeologisch
potentieel van het projectgebied groot is (zie 1.2.2. in het verslag van resultaten). Op basis van het
uitgevoerde bureauonderzoek kan onderstaande afgeleid worden:
-

-

Het projectgebied bevindt zich buiten de laatmiddeleeuwse stadsomwalling; er kunnen zich
evenwel resten van invalswegen, grachten en activiteiten uit de (pre)middeleeuwen binnen het
plangebied bevinden.
Er kunnen resten van de Vaubanversterking en oudere fasen aanwezig zijn binnen het
plangebied.
Het plangebied ligt pal op een 17de eeuwse hol bastion.

3° de waardering van de archeologische site:
Het archeologisch onderzoek van het projectgebied kan potentieel leiden tot een belangrijke kenniswinst
over de versterkingen rond de middeleeuwse stad Veurne en de middeleeuwse activiteiten net buiten de
stadsomwalling.
Eventueel aanwezige archeologische resten dienen niet in situ bewaard te worden, maar moeten wel
geregistreerd worden. Deze registratie kan gebeuren tijdens het vooropgestelde onderzoek, dat
beschreven wordt in het hiernavolgend programma van maatregelen.
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4° de impactbepaling:
Indien zich archeologische resten binnen de grenzen van het projectgebied bevinden, zijn deze bedreigd
door de geplande werken.
5° de bepaling van de maatregelen:
Zie programma van maatregelen.

2.3.2 Programma van maatregelen: gemotiveerd advies en programma van maatregelen
2.3.2.1 Impactbepaling
De geplande werken hebben betrekking op het perceel gelegen aan het Jaagpad 6. De bouwheer plant
hier de bouw van een appartementsgebouwen.
Een groot deel van het projectgebied wordt voorzien van ondergrondse parkeergarages. De totale
oppervlakte van deze ondergrondse parkeergarages komt neer op ca. 690 m 2. Uit de verkregen
doorsneden kon worden afgeleid dat de garages uitgegraven worden tot ca. 3,20 m onder het huidige
maaiveld (excl. vloerplaat). Voor de verbinding tussen de ondergrondse parking en de Weststraat wordt
een bodemingreep voorzien tot ca. 50 cm-mv. Tevens wordt een bezoekersparking en voetpad
gerealiseerd. De rest van het terrein blijft qua reliëf in oorspronkelijke staat.

Figuur 2 Impactbepaling van de werken. (bron: initiatiefnemer en geopunt).
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2.3.2.2 Gemotiveerd advies
Rekening houdende met de criteria uit de Code Goede Praktijk (CGP), hoofdstuk 5.2, werd de noodzaak
tot verder vooronderzoek afgewogen:
- Landschappelijk bodemonderzoek Cfr. CGP 7.3: Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel
de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te kennen door
een gerichte staalname. Er wordt geadviseerd om geen voorafgaandelijk landschappelijk
bodemonderzoek uit te voeren.
- Geofysisch onderzoek Cfr. CGP 7.4: Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen
te onderscheiden van natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke
landschap te maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van
de ondergrond te meten. In het geval van het projectgebied is deze onderzoeksmethode niet van
toepassing.
- Veldkartering Cfr. CGP 7.5: Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te
zoeken door een visuele inspectie van een terrein. In het geval van het projectgebied is deze
onderzoeksmethode niet van toepassing.
- Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek Cfr. CGP 8.4 en 8.5: Het verkennend
archeologisch booronderzoek heeft als doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen.
Het waarderend archeologisch booronderzoek heeft als doel reeds opgespoorde archeologische sites te
evalueren door middel van boringen. In het geval van het projectgebied is deze onderzoeksmethode niet
van toepassing.
- Proefsleuven en proefputten Cfr. CGP. 8.6: Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te
doen over de archeologische waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch
representatief deel van dat terrein op te graven.
In het geval van het projectgebied Veurne Jaagpad vormen de aard van de geplande ingreep en het
aanzienlijk archeologisch potentieel van het plangebied de redenen om een proefonderzoek in de vorm
van proefsleuven uit te voeren. Eerder werd aangetoond dat het archeologisch potentieel van het
projectgebied groot is. Een proefsleuvenonderzoek kan duidelijkheid verschaffen omtrent de reële
bedreiging van de bouwwerken.
De aanbeveling werd getoetst aan de 4 criteria opgenomen in de Code van Goede Praktijk artikel 5.3:
-

mogelijk: De uitvoering van het vooronderzoek met ingreep in de bodem is mogelijk na het rooien
van de bomen tot op het niveau van het maaiveld.

-

nuttig: Er zijn geen argumenten om aan te nemen dat het terrein dermate verstoord is dat een
prospectie niet zinvol zou zijn. De proefsleuven brengen het archeologisch potentieel van het
projectgebied in kaart. Hierop kan een gedegen beslissing genomen worden in functie van een
eventueel verder onderzoek.

-

schadelijk: Gelet op de aard van de werken, is eventueel aanwezig archeologisch erfgoed
bedreigd. Een proefsleuvenonderzoek is, rekening houdende met het groot archeologisch
potentieel van het projectgebied, de enige goede manier om een inschatting te maken van het

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

5

Projectcode: 2017D321
Opmaak Archeologienota: Pannestraat 58
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

archeologisch bodemarchief
-

noodzakelijk: Eventueel archeologische relicten zijn door de geplande werken bedreigd. In situ
bewaring van deze sporen is, gezien de geplande werken, onmogelijk. Omwille van dit gegeven
wordt een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk geacht.

2.3.2.3 Programma van maatregelen
A. Afbakening
Het advies heeft betrekking een deel van het plangebied, namelijk de paarse zone, 690 m2 en de gele
zone, 371 m2. De sleuven worden gegraven tot op de geplande verstoringsdiepte + een buffer van 30
cm, voor de blauwe zone is dit 3, 20 m onder het huidige maaiveld; voor de groene zone is dit 0,5m
onder het maaiveld.

Figuur 3 Advieszone archeologisch vooronderzoek. (bron: Geopunt)
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B. Onderzoeksvragen
Doel van de prospectie is een archeologische inventarisatie, registratie en fysiek onderzoek van
eventueel waargenomen archeologische relicten. Bij het uitvoeren en uitwerken van de archeologische
prospectie moeten minstens volgende vragen beantwoord worden.

Algemeen:
-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Zijn er sporen aanwezig? Indien ja, zijn die van natuurlijke of antropogene oorsprong?
Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten?
Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen de kennis van dit perceel?

Specifiek voor de versterkingen:
-

Zijn er restanten van de versterking aanwezig. Zo ja, welke?
Wat is de bewaringstoestand van de resten?
Uit welke periode dateren de resten? Zijn er aanwijzingen voor verschillende bouwfasen?
Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven
worden?
Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen de kennis van de stadsontwikkeling van
Veurne?
Bevestigt het archeologisch onderzoek de verwachting, gecreëerd op basis van het
bureauonderzoek?

Specifiek voor de (vestings)gracht:
-

Kunnen er verschillende opvullingsfases/gebruiksfases herkend worden?
Welk vondstenmateriaal kan gerecupereerd worden?
Zijn er resten van beschoeiing?
Wat vertelt de coupe/doorsnede over de (opvullings)historiek van de gracht?
Bevestigt het archeologisch onderzoek de verwachting, gecreëerd op basis van het
bureauonderzoek?

Indien een vervolgonderzoek noodzakelijk blijkt:
-

Geven de resultaten aanleiding tot vervolgonderzoek of werd voldoende informatie verzameld
tijdens de prospectie?
Welke vraagstellingen dienen geformuleerd te worden voor het vervolgonderzoek?

-

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?

C. Methode en Strategie
Om de verwachting op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek te toetsen en aan te vullen wordt
geadviseerd om een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren. Dit onderzoek
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dient uitgevoerd te worden volgens de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering
over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren,
zoals opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er wordt geopteerd voor de methode van
sleuven. Minstens 12,5% van het plangebied dient onderzocht te worden door middel van proefsleuven,
eventueel aangevuld met dwarssleuven en/of kijkvensters indien de sporen of de omstandigheden
daartoe aanleiding geven. In totaal worden drie sleuven aangelegd. Het voorgestelde sleuvenplan focust
hoofdzakelijk op het documenteren van de verwachte stadsgracht, wal en verschillende fasen van de
stadsversterking (o.a. bastion). Een eerste sleuf wordt NO-ZW op het terrein aangelegd en heeft tot doel
de verschillende fasen van de versterking te onderzoeken en eventueel de (aanzet?) van de
middeleeuwse gracht zoals zichtbaar op het kaart van Deventer en plan van Sanderus te traceren. De
sleuf wordt aangelegd tot op de verstoringsdiepte. Een tweede sleuf heeft een NO-ZW oriëntatie en
focust op het documenteren van de (verschillende fasen) van de versterking. Ook deze sleuf wordt
uitgegraven tot op verstoringsdiepte De twee hierboven genoemde sleuven hebben een minimale
breedte van 4 m. Een derde sleuf ligt terug NW-ZO georiënteerd. Focus hier is om inzicht te krijgen op
het sporenbestand. Deze sleuf zal ook, gezien de kleinere uitgravingsdiepte dan sleuf 1 en 2, minder
breed moeten worden aangelegd (1,8m breed). Van elke sleuf moet minstens 1 lengteprofiel volledig
geregistreerd worden.

Bij het aansnijden van de (vestings)gracht en/of stadsversterking:
De proefsleuf worden trapsgewijs aangelegd tot op de moederbodem of tot op de maximale
verstoringsdiepte, zonder gevaar voor de veiligheid. Bij het aansnijden van de (vestings)gracht moet de
proefsleuf ter hoogte van het bovenste niveau voldoende breed (minstens 3m) zijn om de veiligheid ook
op het onderste niveau te garanderen. De breedte van het onderste niveau bedraagt minstens 1.8m.
Omwille van veiligheidsredenen kan er voor geopteerd worden om de (vestings)gracht in verschillende
segmenten, zowel horizontaal als verticaal, te documenteren en elk segment na volledige registratie
onmiddellijk te dichten. In geval van gefaseerde registratie, dient erover gewaakt te worden dat de
segmenten mekaar beperkt overlappen, om hiaten in de registratie te vermijden.
Voor onderzoek op de (vestings)gracht geldt dat inzicht in dergelijke structuren wordt verkregen d.m.v.
een doorgedreven stratigrafisch onderzoek. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden tijdens de prospectie.
Hier geldt wel de voorwaarde dat de gracht tijdens de prospectie maximaal onderzocht is en er
voldoende doorsnedes gemaakt zijn om de aard, omvang en opvullingsgeschiedenis te reconstrueren.
Minimum 1 lengteprofiel moet volledig gedocumenteerd te worden. Daarnaast moeten tijdens de
prospectie voldoende stalen genomen zijn in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek en
voldoende aandacht besteed worden aan het recupereren van vondstmateriaal in functie van de datering
van de gracht. Ook structuren die met de stadsversterking te associëren zijn, zoals bijvoorbeeld
oeverversterkingen, kunnen tijdens de fase van de prospectie onderzocht en gedocumenteerd worden.
Bij het niet-aansnijden van de versterking:
Indien de versterking/gracht zich niet binnen de grenzen van het projectgebied situeert, worden de
sleuven aangelegd op het eerste archeologisch relevant niveau. Deze proefsleuven hebben een
minimale breedte van 1,8 m.
Indien met uitzondering van de verschillende fasen van de stadsversterking en gracht(en) geen andere
relevante archeologische sporen aan het licht komen tijdens de prospectie, kan het archeologisch traject
beperkt blijven tot de fase van de prospectie. Het vlakdekkend opgraven van een(vestings/stads)gracht
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en versterkingen biedt weinig tot geen meerwaarde. De lokalisatie, opbouw en bewaringstoestand van
de versterkingen kunnen onderzocht worden tijdens de fase van de prospectie. Dit geldt tevens voor de
grachten: inzicht in dergelijke structuren wordt verkregen d.m.v. een doorgedreven stratigrafisch
onderzoek.
D. Eindcriteria
De prospectie wordt als succesvol beschouwd, indien alle waargenomen archeologische sporen op een
wetenschappelijke wijze onderzocht zijn, er een beargumenteerd antwoord op de onderzoeksvragen
geformuleerd kan worden en het eindrapport wordt opgeleverd.
E. Uitzonderingsmodaliteiten
De uitvoering van de opgraving gebeurt volgens de Code van Goede Praktijk, eventueel aangevuld met
bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten daartoe aanleiding geven. Deze eventuele
maatregelen worden bepaald door de erkend archeoloog.
Criteria die gehanteerd zullen worden om te bepalen in welke situaties bepaalde onderzoekshandelingen
alsnog niet uitgevoerd moeten worden zijn hier niet van toepassing.

F. Competenties
Het veldwerkteam bestaat minimaal uit:
-

een veldwerkleider (onder auspiciën van een erkend archeoloog), deze veldwerkleider beschikt
over voldoende ervaring in stedelijke contexten in Vlaanderen. Minimaal heeft hij/zij 2 jaar
opgravingservaring op stedelijke contexten, aangetoond via CV.

-

één assistent-archeoloog, hij/zij heeft minstens 1 jaar opgravingservaring op stedelijke contexten,
aangetoond via CV.

Voor de begeleiding van de opdracht dient de veldwerkleider zich te laten ondersteunen door één of
meerdere specialisten en regiodeskundigen, die hem bijstaan bij de uitvoering van de prospectie indien
deze expertise intern niet beschikbaar is. Deze specialist beschikt over een aantoonbare en ruime
ervaring met stadskernonderzoek in het algemeen en binnen de stad Veurne in het bijzonder.
Het projectteam wordt daarenboven bijgestaan door een aardkundige die minstens 1/5 van de duur van
het veldwerk op het terrein aanwezig is. De aardkundige ondersteunt de archeologen bij de analyse van
de bodemkundige/landschappelijke context en bij de interpretatie van sporen en structuren. Indien de
(vestings)gracht word aangesneden moet de aardkundige aanwezig zijn bij de aanleg en onderzoek van
het/de profiel(en).
G. Risicofactoren
Uitvoerend personeel die werkzaamheden uitvoeren in de nabije omgeving van een draaiende
graafmachine moeten visueel duidelijk herkenbaar zijn zoals gebruikelijk.
Gezien de vermoedelijk niet geringe diepte van uitgraving ter hoogte van sleuf 1 en sleuf 2 moet er
bemaling voorzien worden voor het archeologisch onderzoek op deze plaats. In totaal gaat het om circa
40 m bemaling.
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H. Vondsten
Conservatie en overdracht van het archeologisch ensemble gebeurt na afloop van het onderzoek
conform aan de artikels 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 van het Onroerend Erfgoeddecreet. Bij de start van de
opgraving worden door de erkende archeoloog en de initiatiefnemer duidelijke afspraken gemaakt met
betrekking tot de overdracht van het archeologisch ensemble bij de eigenaar en het erkende onroerend
erfgoeddepot of andere bewaarder van het archeologisch ensemble. Na het beëindigen van de
verwerking en het opleveren van de eindrapportage vindt de overdracht van de vondsten plaats.
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