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H e e m k u n dige Kr in g “M a u r it s V a n Coppe n olle ”

De Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland heeft kennis genomen van het voornemen van
minister Van Mechelen om in het Chartreusegebied alsnog een zone voor hoogtechnologische
dienstverlening in te planten. Dat hierbij de gekende archeologische erfgoedwaarden en het
Groot Magdalenagoed zouden worden ontzien, is een belangrijke ontwikkeling die de
pleitbezorgers van de archeologische monumentenzorg en van het erfgoed in het algemeen
toejuichen. Wel blijft de werkgroep aansturen op een wettelijke bescherming; pas dan kan de
hypotheek die blijft rusten op het voortbestaan van de site definitief worden weggenomen.
Ook mag niet uit het oog verloren worden dat in het gebied waar minister Van Mechelen het
project wenst te realiseren zich ook archeologische sites kunnen bevinden. Daarom is het van
het grootste belang dat ruim op voorhand de nodige middelen worden voorzien om deze
vindplaatsen te detecteren en te onderzoeken. In een eerste fase zou een mechanische
prospectie met proefsleuven moeten worden doorgevoerd over het volledige areaal, zowel de
15 ha voorzien voor de eigenlijke bebouwing als de 15 ha voor de groenvoorziening en de
infrastructuur. Een dergelijk verkennend onderzoek moet toelaten de aanwezige
archeologische erfgoedwaarden te lokaliseren en te waarderen. Deze kunnen dan in een
volgende fase systematisch onderzocht worden. Deze opgravingen moeten plaatsvinden vóór
de effectieve start van de werkzaamheden aan het complex.
Conform de geest van het Europese verdrag ter bescherming van het archeologische erfgoed
(zgn. Conventie van Malta) moeten de middelen voor het onderzoek van de bedreigde
archeologische erfgoedwaarden door de bouwheer gedragen worden. Dit zgn.
veroorzakersprincipe – hij die baat heeft bij de aantasting van het bodemarchief moet ook
instaan voor de financiering van het preventief onderzoek van de bedreigde archeologische
monumenten - wordt in alle ons omringende landen reeds jaren toegepast. Het is dan ook van
het allergrootste belang dat de archeologen al in de planfase bij het project worden betrokken
en dat van bij het begin voldoende middelen worden voorzien voor de preventieve
opgravingen.

