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Inleiding

In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in februa ri 2018 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde va n de loca tie Tieltse Motte in Tiel t-Winge (a fb. 1 en 2). De a rcheologienota bestaa t
ui t een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen aanleg van een di jk en
voorgenomen kni jpconstructie.

Afb. 1.

2

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.

2
2.1

Het vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem
Het uitgevoerde vooronderzoek

Op basis van de bureaus tudie bleek da t binnen het projectgebied een kans bes taat op a rcheologische res ten
ui t het Laat-Paleoli thi cum en Mesolithi cum. Deze kans is gebaseerd op de guns tige ligging, na melijk dichtbi j
wa ter en de aanwezi gheid van a rcheologis che res ten in de omgevi ng. Er dient echter rekening gehouden te
worden met de grote kans op s terke erosie. De mogeli jkheid bes taa t dat deze a rcheol ogis che res ten,
teruggevonden aan het maai veld, niet meer inta ct zullen voorkomen. Zekerheid over de sterkte van de
erosie was er echter niet. Er kan wel gezien worden da t er binnen het plangebied op geringe diepte de
tertiai re a fzetti ngen aanwezi g zi jn.
De kans op bewoningssporen vana f het Neoli thi cum tot de La te Mi ddeleeuwen wordt klein gea cht omwille
van de na tte bodemoms tandi gheden van het plangebied en de aanwezigheid va n gunsti ger gelegen
plaa tsen in de omgeving. Niettemin kunnen binne n beekdalen wel andere type a rcheologische relicten
verwa cht worden i n de vorm van (ri tuele) deposities. Hier is echter geen ges chikte opsporingsmethode voor
ter bes chikking. Omwille van deze reden zal hier de methode van een toevalsvonds t voldoende zi jn.
Archeologische res ten da terend vanaf de 18 de eeuw hebben weini g kans om voor te komen. Op basis van
het his toris ch kaa rtmateriaal kan opgemaakt worden da t er geen bebouwing is te zien in het projectgebied
tot zeker de laats te luchtfoto’s.
Om deze redenen wordt er binnen dit project geen vervolgonderzoek voor sporenvi ndplaa tsen va naf het
Neoli thi cum aangeraden. Wel werd vervolgonderzoek nodig gea cht omwille van de hoge kans op
a rcheologis che res ten da terend va naf het Laat-Paleoli thi cum tot het Neolithi cum. Het projectgebied is
na melijk guns ti g gelegen en er is ook een CAI melding daterend ui t de Steenti jd terug te vinden aan deze
beek. De zone is weliswaa r langgerekt maar is met een breedte van 5 tot 12 m groot genoeg om een
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Steentijdsite te vers toren. Verder was eveneens niet duideli jk hoe de lands chappelijke si tua tie in elkaa r zi t.
Zo was het onduidelijk of er en hoeveel erosie er heeft plaatsgevonden, of de ri vierafzettingen eventuele
a rcheologis che res ten vers toord hebben en of de bodem al dan niet nog inta ct is . Omwille van deze redenen
was een landschappelijk bodemonderzoek de vol gende s tap . Landschapelijke boringen moes ten meer
duidelijkheid geven over zowel de lands chappelijke si tua tie als de eventuele kans op a rcheologis che res ten.
Tevens maakte lands chappelijk bodemonderzoek inzi chtelijk op welk ni veau a rcheologis che resten kunnen
voorkomen en welke impa ct de geplande werkzaamheden daa rmee op een eventueel aanwezige site zullen
hebben.
Op basis van het lands chappelijk bodemonderzoek bleek dat zi ch binnen ca . 1 m –mv beeka fzettingen
bevi nden en da t de bodemopbouw nagenoeg geheel inta ct is. Hierdoor bleef de a rcheologis che verwa chting
voor s teenti jdvindplaatsen binnen het plangebied ongewi jzigd. Vervolgonderzoek, meerbepaald een
verkennend booronderzoek, werd derhal ve nodig gea cht omwille van de hoge kans op a rcheologis che
res ten da terend vanaf het Laa t-Paleoli thi cum tot het Neolithicum.
Het a rcheologisch verkennend booronderzoek had als doel a rcheologische si tes – vooral vonds tni veaus
zoals vuurs teensi tes – op te sporen. Met betrekking tot de a rcheologische verwa chting voor
s teenti jdvindplaatsen geven de onderzoeks resulta ten echter aan da t deze naar beneden kan worden
bi jgesteld. Er zijn namelijk geen aanwi jzingen voor de aanwezigheid va n s teenti jdvi ndplaa tsen aangetroffen.
Met betrekking tot s teentijdvindplaatsen is het plangebied dus eveneens voldoende onderzocht.
Op basis van de ui tgevoerde onderzoeken (bureaustudie, landschappelijk booronderzoek en verkennend
booronderzoek) kan besloten worden da t de verwa chting op zowel vonds tensi tes ui t de Steentijd als op
sporensites ui t vanaf het Neoli thi cum laag is . Omwille va n de lage a rcheologische verwa chting is geen
aanvullend a rcheologisch onderzoek meer nodig en kan het plangebied worden vri jgegeven voor verdere
ontwikkeling.

2.2
Aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed
Op basis van de ui tgevoerde vooronderzoeken kunnen de vol gende conclusies getrokken worden ten
aanzien va n de aan- of a fwezi gheid van a rcheologis che waa rden:

Vondstensites vana f het Laa t-Paleoli thi cum tot het Neolithi cum werden wel verwa cht op basis van
de bureaus tudie, maa r zi jn niet aangetroffen bi j vervolgonderzoeken. Ui t het verkennend
booronderzoek bleek da t er geen s teenti jdvindplaatsen binnen het plangebied aanwezig zi jn. Di t
betekent da t verder vervolgonderzoek naar dergeli jke vindplaatsen niet nodi g is.

Sporensites vanaf het Neoli thi cum konden naa r aanleiding van de bureaustudie reeds een lage
verwa chting worden toeges chreven. Ondanks dat de verkennende boringen enkele losse vonds ten
opleverde, kan deze lage verwa chting blijven gehandhaafd en is verder onderzoek niet nodi g.
Ui t de bureaus tudie en het lands chappeli jk booronderzoek blijkt namelijk duidelijk da t het
plangebied zich in een peri odiek overs tromings gebied bevi ndt, met andere woorden een zeer
onges chi kte plaats voor permanente bebouwing. Di t punt, gekoppeld aan de aanwezigheid va n
veel guns tigere gebieden in de buurt van het plangebied waa r wel degelijk sporenvindplaatsen
zi jn, maakt de aanwezighei d va n vindplaatsen vanaf het Neoli thi cum zeer onwaa rs chi jnlijk. Di t
geldt dubbel voor vonds ten va naf de 18e eeuw, aangezien hier het his toris ch kaa rtmateriaal en de
luchtfoto’s duidelijk aangeven dat er geen bebouwing aanwezig is binnen het onderzoeksgebied.
Di t betekent da t het plangebied voldoende is onderzocht en er besloten kan worden da t er binnen het
plangebied geen verder a rcheologisch onderzoek vereist is en ges chikt is voor vri jga ve.
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Advies op basis van de resultaten

Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek geadviseerd.
De geplande werkzaamheden vormen geen bedrei ging voor het bodema rchief. Er hoeft geen programma
van maatregelen te worden opges teld.
Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, bli jven de bepalingen voor het melden van
toevals vonds ten va n kra cht, conform a rtikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De ci vieltechnis ch
ui tvoerder is verpli cht eventuele toevals vondsten binnen drie da gen na ontdekking te melden bi j Onroerend
Erfgoed.
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