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Suikerpark – Brikkerij 1, Veurne

Archeologienota 2018J163

1 Gemotiveerd advies
1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante en beschikbare bronnen teruggevonden
werden en geraadpleegd.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site
Tussen 1924 en 2005 was het projectgebied deel van een suikerfabriek-site. Nadien werden alle
boven- en ondergrondse structuren van de suikerfabriek verwijderd tot 2m onder het maaiveld.
Vervolgens werd het terrein genivelleerd in het kader van het sloopdossier. Het is daardoor zeer
onwaarschijnlijk dat nog archeologische resten bewaard kunnen zijn. De bodemkaart geeft
bovendien aan dat uitgebrikte en dus vergraven gronden voorkomen in het projectgebied.
Uitgevoerde controleboringen in het kader van een archeologienota naar aanleiding van het
verkavelingsdossier bevestigden dit. Gezien het projectgebied buiten de historische stadskern van
Veurne gelegen is, wordt geen complexe archeologische stratigrafie verwacht. Beide gegevens tonen
aan dat het archeologisch niveau van het plangebied nagenoeg zeker volledig verstoord is en dat
geen eventuele aanwezige archeologische site meer bewaard kan zijn. De sterke verstoringsgraad
maakt bijgevolg dat een verder archeologisch onderzoek nooit tot enige nuttige kenniswinst kan
leiden.

1.3 Impactbepaling
Gezien het bodemarchief binnen het plangebied reeds verstoord is, zullen de geplande werken geen
verdere impact veroorzaken. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat geen verdere maatregelen
nodig zijn.

2 Programma van maatregelen
Niet van toepassing.
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