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Hoofdstuk 2

Programma van maatregelen

2.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2019A315

Aanleiding:

De geplande archeologienota kadert in een geplande aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning. Het projectgebied (ca.
5633 m2) ligt in een vastgestelde archeologische zone. Daarmee
valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 300 m2 of meer
bedraagt en de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk in
archeologische zones zijn gelegen (Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de
Code van Goede Praktijk).

Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Erkend archeoloog:
Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Tienen, Donystraat (fig. 1.1 en 1.3)
Locatie:

Bounding box: punt 1: x = 190 403, y = 166 354
punt 2: x = 190 516, y = 166 469
Tienen, 3e afdeling, sectie H, perceel 231/G

Relevante termen:24

Bureauonderzoek,
(zand)leemstreek

Verstoorde/bebouwde
zones:

Op het terrein bevinden zich enkele leegstaande gebouwen van de
voormalige technische school. Aan de zuidgrens staat de
voormalige burgemeesterswoning.

24

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be
32

stadscentrum,

archeologische

zone,

Archeologienota: Het woonproject “Donysite” te Tienen

Fig. 2.1: Uittreksel uit het kadaster met aanduiding van het projectgebied (©CADGIS)

Fig. 2.2: Detail van een luchtfoto van 2018 met aanduiding van het projectgebied.
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2.2 Gemotiveerd advies
Op basis van het bureauonderzoek kon onvoldoende worden aangetoond dat er zich geen relevante
archeologische waarden op het terrein bevinden. Door de aard van het geplande project, vijftig
woonunits en een ondergrondse parkeergarage, is een verstoring van het aanwezige bodemarchief
onvermijdelijk. De verstoring zal in diepte variëren van de bovenste teelaarde ter hoogte van de
groenzones tot ca. 4,5 m onder het maaiveld ter hoogte van de ondergrondse garage.
De combinatie van aardkundige, historische en archeologische gegevens wijst erop dat het
onderzoeksproject interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Het terrein
bevindt zich in het centrum van Tienen, niet ver van de Veemarkt waarrond in de vroege
middeleeuwen de eerste stadskern ontstond. Op de historische kaarten is al in de 16e eeuw bebouwing
langs de straatkant te zien, ook al zijn de kaarten eerder schematisch van aard. Het potentieel voor het
aantreffen van restanten vanaf de middeleeuwen is bijgevolg erg hoog. Voor vroegere periodes is het
potentieel eerder laag, aangezien de Romeinse vicus Tienen waarschijnlijk iets meer naar het
noordwesten van de huidige stad is gelegen.
Eerst wordt de opportuniteit van de diverse methoden van vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
afgewogen.
Methode

Landschappelijk
booronderzoek

Geofysisch onderzoek

Veldkartering

Opportuun

Motivering

Nee

Er wordt binnen het projectgebied geen specifieke
landschappelijke situatie verwacht die landschappelijk
booronderzoek noodzakelijk maakt. Er wordt een
complexe verticale stratigrafie verwacht, waarvoor
onderzoek in de vorm van proefputten een duidelijker
resultaat zal opleveren.

Nee

Geofysisch onderzoek is niet aangewezen omdat dit
geen gegevens over de chronologie van de eventueel
gedetecteerde fenomenen kan opleveren. Er dient op
gewezen te worden dat vooral grote en specifieke
sporen opgemerkt worden tijdens dit soort onderzoek.
Kleineren sporen, die mogelijk deel uitmaken van een
plattegrond, worden al sneller niet opgemerkt. Ook dient
na de uitvoering van geofysisch onderzoek steeds verder
onderzoek met ingreep in de bodem plaats te vinden om
de aard van de aangetroffen anomalieën te verifiëren.
Dergelijk onderzoek is bijgevolg niet zinvol en niet
noodzakelijk.

Nee

De oppervlakte van het projectgebied is momenteel
grotendeels verhard of bebouwd. Veldkarting is daarom
niet nuttig en op het grootste deel van het terrein
onmogelijk uit te voeren.
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Landschappelijke
profielputten

Nee

Er wordt binnen het projectgebied geen specifieke
bodemkundige situatie verwacht die het graven van
landschappelijke profielputten noodzakelijk maakt.
Hoewel door middel van landschappelijke profielputten
snel een duidelijk beeld van de lithostratigrafische
opbouw kan worden bekomen, betekent het binnen dit
project enkel een onnodige verstoring van de
bodemopbouw.

Vervolgens wordt de opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek met ingreep in de
bodem afgewogen.
Methode

Verkennend
archeologisch
booronderzoek

Waarderend
archeologisch
booronderzoek

Proefputten in functie
van steentijd
artefactensites

Opportuun

Motivering

Nee

Tijdens het uitgevoerde bureauonderzoek werden
geen elementen aangetroffen die specifiek wijzen op
de mogelijke aanwezigheid van een steentijd
artefactensite. Hoewel deze methode niet
overdreven destructief is, lijkt het toch geen
meerwaarde of kenniswinst te bieden voor het
onderzoek.

Nee

Tijdens het uitgevoerde bureauonderzoek werden
geen elementen aangetroffen die specifiek wijzen op
de mogelijk aanwezigheid van een steentijd
artefactensite. Hoewel deze methode niet
overdreven destructief is, lijkt het toch geen
meerwaarde ov kenniswinst te bieden voor het
onderzoek.

Nee

Tijdens het uitgevoerde bureauonderzoek werden
geen elementen aangetroffen die specifiek wijzen op
de mogelijke aanwezigheid van een steentijd
artefactensite. Hoewel deze methode niet
overdreven destructief is, lijkt het toch geen
meerwaarde of kenniswinst te bieden voor het
onderzoek.
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Proefsleuven en/of
proefputten

Ja

Het is nuttige om deze methode toe te passen op het
terrein, omdat de onderzoekstechniek een beter
ruimtelijk inzicht biedt dan de voorgaande
onderzoekstechnieken. omwille van de situering van
het projectgebied in een stadscontext met de
verwachting dat er een complexe verticale
stratigrafie
aanwezig
is,
is
eerder
een
proefputtenonderzoek
dan
wel
een
proefsleuvenonderzoek aangewezen. Met deze
methode wordt voornamelijk gepeild naar de dikte
van het archeologisch bodemarchief. Hoewel deze
methode een schadelijke impact op het
bodemarchief heeft, is de impact ervan geringer dan
deze van proefsleuven. Deze onderzoeksmethode is
bovendien nodig om verdere uitspraken te kunnen
doen over de eventuele aanwezigheid van een
archeologische site op het terrein.

Op basis van bovenstaande afwegingen wordt een vervolgonderzoek in uitgesteld traject voorgesteld,
dat zal worden uitgevoerd zodra het terrein toegankelijk is. Aangezien het projectgebied zich binnen
een historische stadskern situeert en in een vastgestelde archeologische zone spreekt men van een
site met een complexe verticale stratigrafie. Op basis van hogerstaande afwegingen en gezien de
mogelijkheid op waarden uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd wordt een vooronderzoek bestaande
uit een combinatie van proefsleuven en proefputten geadviseerd.
Het onderzoek kan doorgaan indien het terrein ontdaan is van de te slopen bebouwing en de
verharding verwijderd is. Omdat de diepte van het archeologisch vlak niet gekend is, mogen deze enkel
bovengronds verwijderd worden. Eventueel ondergrondse massieven dienen blijven te zitten.
2.3 Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem

2.3.1 Vraagstelling en onderzoeksdoelen
Doelstelling van een vooronderzoek met ingreep in de bodem is uitspraken te kunnen doen over de
aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het onderzoeksgebied en over het potentieel
op kennisvermeerding. Er wordt specifiek gekozen voor een combinatie van proefsleuven en
proefputten om na te gaan hoeveel archeologische niveaus er aanwezig zijn in het projectgebied
gelegen is binnen de historische stadskern van Tienen én om de spreiding van de mogelijke sporen na
te gaan.
Mogelijk kunnen de gegevens uit het vooronderzoek met ingreep in de bodem bijkomende informatie
aanleveren, die toelaat de hypothesen gebaseerd op het bureauonderzoek te bevestigen, te verfijnen
of bij te sturen op vlak van de opbouw van de ondergrond, aanwezigheid van intacte bodems,
verstoring van de oorspronkelijke bodem en verwachte periode en aard van de site.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
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-

Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus?
Is er sprake van meerdere archeologische niveaus?
Waar ligt/lag de grondwaterspiegel?
In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
Zijn er archeologische sporen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja: Wat is de
precieze afbakening ervan in tijd en ruimte?

Aangezien een deel van de oude schoolgebouwen enkel zal worden gerestaureerd en niet gesloopt, is
het projectgebied beperkter toegankelijk voor verder onderzoek. De noordelijke zone (ca. 754 m2) ligt
tussen twee te behouden gebouwen, waardoor het wellicht enkel mogelijk zal zijn om een minigraver
in de binnenzone te krijgen (fig. 2.3). In de geplande werken is echter voorzien om op dit gedeelte van
het terrein moestuinen aan te leggen met aanleg van een waterput. Verondersteld wordt dat de
aannemer allicht machinaal deze werken gaat uitvoeren. Er kan dus mogelijk afgesproken worden met
de uitvoerend aannemer wat betreft de bereikbaarheid van de binnenzone. Ofwel dienen de
geadviseerde putten in functie van het archeologisch vooronderzoek manueel gegraven te worden.
Ook de rest van het projectgebied (ca. 3944 m2) komt in aanmerking voor verder onderzoek (fig. 2.3).
De onderzoeksdoelen zijn succesvol bereikt wanneer de vooropgestelde onderzoeksvragen en de
bijkomende onderzoeksvragen van het assessment beantwoord zijn. Het volledige terrein tussen en
ten zuiden van de te behouden gebouwen wordt geselecteerd voor verder onderzoek (ca. 4698 m2).

Fig. 2.3: Syntheseplan met aanduiding van zone geselecteerd voor vooronderzoek.
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2.3.2 Onderzoeksstrategie, methode en technieken
Proefputten en proefsleuven
Voor de gehanteerde onderzoekstechniek, de aanleg van proefputten en proefsleuven, is hoofdstuk
8.6 van de Code van Goede Praktijk (versie 3.0) van toepassing. Het doel van deze strategie is om
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. Er wordt geopteerd voor een
combinatie van proefputten en proefsleuven aangezien het projectgebied binnen de historische
stadskern van Tienen ligt. De proefputten zijn dan gericht op de zones aan de straatzijde (Donystraat)
waarbinnen op basis van cartografisch materiaal stratigrafisch complexe archeologische resten
aangetroffen kunnen worden. De proefsleuven worden geplaatst in de zones van het achtererf, waar
geen complexiteit (stratigrafisch) verwacht wordt op basis van het cartografisch materiaal. Meer
specifiek voor het terrein binnen een vastgelegde archeologische zone (stadskern van Tienen) is
paragraaf 8.6.3 van de Code van Goede Praktijk van toepassing.
In de zuidelijke zone, langs de Donystraat, worden twee proefputten ingepland. In deze zone wordt –
op basis van een opeenvolging van historisch kaartmateriaal – historische bebouwing verwacht.
Belangrijk in deze zone is dat er rekening gehouden wordt met de veiligheid en stabiliteit van de
beschermde gevel langs de Donystraat, waardoor de westelijke put iets verder naar het noorden wordt
gepland. De proefputten hebben een grootte van 4 x 4 m, oftewel 16 m2. De keuze voor dergelijke
“grote” proefputten is om een zo duidelijk mogelijk zicht te krijgen op de horizontale spreiding van de
sporen/structuren. Grotere proefputten zijn ook voordeliger omdat ze meer veiligheid garanderen en
meer vrijheid bieden om mechanisch te ontgraven.
Ook in de noordelijke zone worden twee proefputten van 4 x 4 m, oftewel 16 m2, ingepland. De
bodemingrepen tussen de bewaarde gebouwen beperken zich tot de aanleg van een moestuin en een
waterput. Toch kan deze zone interessante archeologische gegevens bevatten. Door beperkte
toegankelijkheid als gevolg van de aanwezigheid van de te behouden gebouwen is het allicht enkel
mogelijk om in de noordelijke zone met een minigraver met tandenloze bak te werken. Indien echt
noodzakelijk, kan manueel gegraven te worden, maar gelet op het feit dat dit tijdrovend is, wordt dit
best toch vermeden. Het aanleggen van een sleuf is hiermee echter lastig en zeker tijdrovend. Door
twee grotere proefputten aan te leggen, blijft het wel mogelijk om een overzicht van de horizontale
spreiding van eventuele sporen te bekomen.
De proefputten worden aangelegd conform de bepalingen uit de Code van Goede Praktijk 3.0
hoofdstuk 8.6 en 8.6.3. De proefputten worden aangelegd met een opgravingsvlak per archeologische
relevant niveau om een zicht te krijgen op de verticale stratigrafische opbouw van de te onderzoeken
zones. Elke proefput wordt gezien als een beperkte opgraving en als zodanig geregistreerd. Van de
proefputten wordt de volledige stratigrafische sequentie onderzocht. Indien de diepte van de proefput
de natuurlijke ondergrond niet bereikt, worden per proefput enkele boringen of sonderingen gezet tot
in de natuurlijke ondergrond in stratigrafisch primaire positie om de stratigrafie in kaart te brengen.
De putwanden van de proefputten worden grondig bekeken om aan te geven op welke niveaus er
tijdens een eventuele opgraving opgravingsvlakken moeten worden aangelegd.
Centraal op het terrein worden twee proefsleuven van 2 m breed voorzien. In deze zone wordt geen
historische bebouwing verwacht, maar worden de achtererven gesitueerd. Daarom wordt in deze zone
geopteerd voor een proefsleuvenonderzoek, om eventuele sporen gelinkt aan activiteiten op het
achtererf te onderzoeken en om de ruimtelijke spreiding van mogelijke sporen algemeen te
onderzoeken. Beide sleuven hebben een zuidwest-noordoost oriëntatie, parallel met de langste
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perceelslengte aangezien dit praktisch werkt en om uit de zone van de verwachte bebouwing te
blijven. Het onderzoeken van de proefsleuven beperkt zich tot het eerste archeologische niveau. Met
de meest noordelijke sleuf kan ook een zicht worden bekomen op de mogelijke verstoring van het te
slopen schoolgebouw.
Er wordt bewust gekozen om geen sleuf haaks op de Donystraat te trekken om de overgang van
bebouwing en achtererf in dit stadium nog niet te verstoren.
De proefputten en proefsleuven buiten de noordelijke zone worden uitgegraven met een voldoende
zware graafmachine met een tandenloze bak.
De uitvoerders van het onderzoek op de site met complexe verticale stratigrafie dienen te beschikken
over bijkomende specifieke competenties. Overeenkomstig de bepalingen sub. 8.6.3 van de Code van
Goede Praktijk dient de veldwerkleider over voldoende ervaring in het onderzoek van sites met
complexe verticale stratigrafie te beschikken. Verder is een assistent-archeoloog zonder specifieke
vereisten nodig, en conservator en een aardkundige die ingezet wordt als natuurlijke aardkundige
eenheden in stratigrafisch primaire positie aanwezig zijn.

Fig. 2.4: Projectie van het voorgestelde proefputten- en proefsleuvenplan op de locatie van het
geplande woonproject.
2.3.3 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk
Binnen het huidige vooronderzoek zal geen 12,5 % van het terrein worden onderzocht. Gezien het
archeologische potentieel van het terrein en de verwachting van een stratigrafisch complexe site
(stadscontext) is het niet opportuun om extra zones te gaan onderzoeken. Op deze manier wordt de
verstoring door het vooronderzoek beperkt in omvang. Wel is het proefputten- en proefsleuvenplan
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zo opgemaakt dat er voldoende informatie wordt verzameld met betrekking tot de aanwezigheid van
een archeologische site, eventueel verstoorde zones en het aantal archeologische niveaus.
Op het aanpalende perceel 232F staat een Japanse notenboom, beschermd als monument (id. 1576).
Indien nodig zullen bijkomende maatregelen worden gesteld zodat het wortelstelsel zeker niet wordt
beschadigd door de werkzaamheden.
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