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1. Programma van maatregelen
1.1 Administratieve gegevens
a) Projectcode
2018I202
b) De naam en het erkenningsnummer van de Ruben Willaert bvba
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2015/00069
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Tielt
Deelgemeente
/
Postcode
8700
Bedevaartstraat
Adres
Bedevaartstraat
Toponiem
Bounding
box Xmin = 76865
(Lambertcoördinaten) Ymin=186901
Xmax = 77288
Ymax = 187195
d) Het kadasterplan met vermelding van Tielt Afdeling 3 Sectie I; nr’s: 642c,
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 641h, 654r³, 654n³
of -nummers
Zie Figuur 1
Tabel 1: Administratieve gegevens

Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).
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1.2 Aanleiding van het vooronderzoek
Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt de geplande realisatie van een verkaveling
van 47 loten in opdracht van Dumobil NV. 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 10 oktober 2018 (fase
1) en 4 april 2019 (fase 2). De verwerking is van start gegaan op 11 oktober 2018.

Figuur 2: Voorstel proefsleuven weergegeven op de GRB-basiskaart.

1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem
Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden 11 proefsleuven met een NNW-ZZO
oriëntatie en 15 proefputten aangelegd.
Op het te onderzoeken terrein werden enkele greppels aangetroffen, waaronder één
geïdentificeerd als perceleringsgreppel. Deze is op basis van historische kaarten te dateren in
de Nieuwste Tijd. Daarnaast werd een met colluvium opgevulde depressie aangetroffen die
vermoedelijk als natuurlijk kan beschouwd worden. Hieruit werden enkele losse vondsten
gerecupereerd te dateren vanaf het midden-neolithicum.
In de sleuven werden 27 bodemkundige profielen geplaatst, teneinde de bodemopbouw te
kunnen vaststellen. Hieruit blijkt dat in het westelijk deel van het projectgebied het
archeologisch niveau vrij goed bewaard bleef en bovendien lokaal een pakket colluvium kon
waargenomen worden. Het oostelijk deel was daarentegen sterk verstoord door de
aanwezigheid van de weverij.

Figuur 3: Thematische kaart
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1.4 Gemotiveerd advies
Op basis van de uitgevoerde proefsleuven en proefputten kan een advies geformuleerd worden
betreffende het al dan niet opnemen van bijkomende maatregelen in het kader van verder
archeologisch onderzoek op het projectgebied Tielt Bedevaartstraat.
In fase 1 werden 7 proefsleuven aangelegd goed voor in totaal 618 m². Op die manier werd 10%
van het terrein (6000 m²) (fase 1) archeologisch onderzocht.
Tijdens fase 2 werden 4 proefsleuven en 15 proefputten aangelegd goed voor in totaal 431 m².
Op die manier werd 3% van het terrein (14000 m²) (fase 2) archeologisch onderzocht. Dit was
voldoende om aan te tonen dat de bodemopbouw onder de weverij sterk verstoord is, met als
gevolg eventuele archeologische resten onverbiddelijk verloren zijn.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd enkele greppels aangetroffen, waaronder één
geïdentificeerd als perceleringsgreppel. Deze is op basis van historische kaarten te dateren in
de Nieuwste Tijd. Daarnaast werd een met colluvium opgevulde depressie aangetroffen die
vermoedelijk als natuurlijk kan beschouwd worden. Hieruit werden enkele losse vondsten
gerecupereerd te dateren vanaf het midden-neolithicum.
Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek ter hoogte van Tielt
Bedevaartstraat niet aangewezen is.

1.5 Programma van maatregelen
Niet van toepassing

1.6 Conclusie
In het kader van de geplande werkzaamheden die het aanwezige bodemarchief te Tielt
Bedevaartstraat bedreigen wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Op basis van het
uitgevoerde proefsleuvenonderzoek blijkt dat deze geen kennisvermeerdering zou opleveren.
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