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Deel 1.

Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens
a) Projectcode
2018J156
b) De naam en het erkenningsnummer van de Janiek De Gryse
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2015/00043
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Poperinge
Deelgemeente
Krombeke
Postcode
8972
Adres
Molenstraat
Toponiem
Poperinge
Molenstraat
Bounding
box Xmin = 31397
(Lambertcoördinaten) Ymin = 179465
Xmax = 31559
Ymax = 179632
d) Het kadasterplan met vermelding van Poperinge, Afd. 5, Sectie A, perceel
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 353R, 354G (deels), 352A (deels), 351
of -nummers
(deels), 330W (deel), 474V, 353/2C,
473E.
Zie Figuur 1
e) Een topografische kaart van het onderzochte
gebied waarvan de schaal afgestemd is op de Zie Figuur 2
grootte van het projectgebied
f) Alle betrokken actoren en specialisten
Jeroen Vanhercke (veldwerkleider)
g) Personen buiten het project die geraadpleegd
of betrokken werden voor algemene /
wetenschappelijke advisering
h) Begin- en einddatum van het veldwerk
06/11/2018
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadasternummers (Bron:
Geopunt).

Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de topografische kaart van België (Bron: Geopunt).

1.2 Gemotiveerd advies
Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek aan de Molenstraat te Krombeke (Poperinge) is de
verkavelingsaanvraag van het terrein, waar 17 eengezinswoningen gepland zijn. Daarnaast zal
er een openbare weg aangelegd worden, die samen met de nutsvoorzieningen verbonden zal
worden met de Waaienburgseweg. De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt
10785m².
Het voorgaande bureauonderzoek bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde
van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd
uitgevoerd op 6 november 2018. De verwerking is van start gegaan op 7 november 2018.
Het terrein werd geëvalueerd door middel van zeven proefsleuven. Er werden eveneens vijf
kleine kijkvensters aangelegd, waardoor in totaal 15,8% van het terrein onderzocht werd.
Binnen het projectgebied werden 32 sporen geregistreerd, waarvan het grootste deel achteraf
natuurlijk of recent bleek te zijn. De archeologische sporen bestaan uit twee grachten, vier
greppels en een oud wegtracé. Alvast één gracht was te dateren in de 15de/16de eeuw aan de
hand van postmiddeleeuws aardewerk.
Tijdens de aanleg van de sleuven werden ook zes bodemkundige profielen geplaatst. De
bodemopbouw binnen het projectgebied blijkt vrij intact onder de gemiddeld 35cm dikke Ap
horizont, met daaronder een Bt horizont en de onverstoorde moederbodem tussen 45 en 70 cm
onder het maaiveld. Op enkele plaatsen zijn er uitgesproken recente verstoringen die tot in de
moederbodem reiken.
De meeste aangetroffen sporen kunnen gelinkt worden aan de informatie van cartografische
bronnen en deden vooral dienst als afbakening van het terrein. De verstoringen zijn er gekomen
door recentere activiteiten op het terrein, dat lange tijd gebruikt werd als landbouwgrond.
Bewoningssporen of sporen van funeraire aard werden niet gevonden tijdens dit
proefsleuvenonderzoek. Restanten uit de Eerste Wereldoorlog kwamen evenmin aan het licht.
Uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat een vervolgonderzoek in de vorm
van een opgraving ter hoogte van het projectgebied geen kennisvermeerdering zou opleveren.

1.3 Conclusie
In het kader van de geplande werkzaamheden die het bodemarchief bedreigen, werd voor het
projectgebied Molenstraat – Poperinge een bureauonderzoek, een landschappelijk
booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Op basis van de bekomen resultaten wordt geen verder onderzoek geadviseerd.
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Figuur 3: Het sleuvenplan met weergave van alle sporen, geprojecteerd op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).
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