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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Inleiding

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in de periode februari 2018 – juli 2019 een archeologienota
opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Tieltse Motte in Tielt-Winge (afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek, een landschappelijk booronderzoek en een verkennend
booronderzoek. Deze deelonderzoeken zullen telkens per hoofdstuk (respectievelijk 2, 3 en 4) besproken
worden.
De aanleiding voor het archeologisch vooronderzoek is de voorgenomen verlegging van de Tieltse motte,
de aanleg van een dijk en knijpconstructie.

Afb. 1.

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.

1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte projectgebied
Oppervlakte geplande werkzaamheden

1
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Bureauonderzoek
Verlegging Tieltse motte, aanleg van een dijk en
voorgenomen knijpconstructie
Tieltse Motte
Tielt
Tielt-Winge
Vlaams-Brabant
Gemeente Tielt Winge, Afdeling 1, Sectie B,
Perceelnummers: 697b, 704a, 704b, 701m, 702b, 700b.
410 cm –mv
34625 m2 / 3,5 ha
1
Meer dan 5000m²

Exacte oppervlakte is niet gekend omdat de aanwezigheid en oppervlakte van de ruimingswallen niet overal vastgesteld is.
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Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)
Projectcode

VEC-projectcode:
Auteur:
Autorisatie:

2

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

187.739 / 181.701
187.918 / 181.900
188.097 / 182.099
2018B170 (bureauonderzoek)
2018D249 (landschappelijk bodemonderzoek)
2019B293 (verkennend booronderzoek)
4200110 (bureauonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
T. Van Mierlo (bureauonderzoek, veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
12 februari 2018
Februari 2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Tel + (32) (492 45 30 13
Steentijd, Romeinse tijd, wegen, bureauonderzoek.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus

2

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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2

Bureauonderzoek

T. Van Mierlo
2.1.1

Archeologische voorkennis

Er is geen archeologische voorkennis beschikbaar voor het plangebied.
Voor zover bekend zijn er geen verstoringen aanwezig binnen het plangebied.
2.1.2

Huidig gebruik

Het projectgebied is momenteel onbebouwd (zie ook Afb. 3 voor een recente luchtfoto van het
projectgebied). Enkel in het zuidelijke gedeelte van het plangebied is een gebouw te situeren. Doorheen het
plangebied is de Tieltse Motte gelegen. Deze is omzoomd door een bomenrij. Het westelijke gedeelte van
het plangebied is eveneens in gebruik door bomen. Het overige gedeelte is in gebruik als grasland. In het
centrale gedeelte van het projectgebied is een bekken gelegen. Het meest zuidelijke gedeelte van het
projectgebied is in gebruik als bebost gebied.
Rondom het plangebied zijn weinig bebouwde percelen gelegen. Deze zijn voornamelijk in gebruik als
bebost gebied en grasland. De bebouwing situeert zich aan de belangrijke wegen.

Afb. 3.

8

Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.
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2.1.3

Beschrijving van de geplande werken

De geplande werken bestaan uit verschillende ingrepen. Deze zullen onderstaand per onderdeel toegelicht
worden.

Afb. 4.

Overzicht van de geplande werkzaamheden.

1. Het verleggen van de Tieltse Motte.
In het noorden van het projectgebied (blauw op afb. 4) zal de huidige Tieltse Motte gedempt worden en
naar het zuiden verlegd worden De huidige Tieltse Motte heeft een diepte van circa 1,15 meter. Deze zal
gedempt worden tot 25,52 meter TAW, over een oppervlakte van circa 250 m².
De Tieltse Motte zal naar het zuiden verlegd worden (rood op afb. 4). Hier zal de nieuwe Tieltse Motte over
een oppervlakte van 420 m² aangelegd worden. De beek zal een diepte van maximaal 1,40 meter onder
maaiveld krijgen. De bodembreedte zal 1,50 meter zijn en de kruinbreedte 6,00 meter. De beek zal
verstevigd worden aan de zijkanten met ruwe steen over een breedte van 2,00m en tot een diepte van circa
1,50 meter onder maaiveld. De beek zal perkoenpalen bevatten van een lengte van 2,50 meter. De palen
worden geplaatst om de 0,75 meter langs de randen van de onderzijde van de beek (afb. 4).
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Afb. 5.

Detaildoorsnede van de nieuwe Tieltse Motte.
Motte

2. Aanleg dijklichaam
Langs het volledige tracé van de huidige en toekomstige beekloop van de Tielste Motte zal aan de oostzijde
een dijklichaam aangelegd worden (grijs op afb. 4). Deze ophoging heeft een totale oppervlakte van circa
1.150 m². Aan de basiss zal het dijklichaam een breedte hebben van 3m (afb. 6). Voordat het dijklichaam
opgeworpen wordt, zal eerst de teelaarde afgegraven worden tot 0,25 meter diep. Daarna vindt een
ophoging plaats tot 26,90 meter TAW. De ophoging bestaat uit goed draagkrachtige,
draagkrachtige, weinig doorlaatbare
grond en 20 centimeter teelaarde, die ingezaaid wordt.

Afb. 6.

10

Detailplan van de ophoging.
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Afb. 7.

Detailplan van het verleggen van de Tieltse Motte.

3. Aanleg knijpconstructie
In het noordelijke gedeelte van het plangebied zal een knijpconstructie en een overstort gebouwd worden
(geel op afb. 4). Deze wordt eveneens aangeduid op het detailplan op afb.7 en 8. Deze knijpconstructie zal
aangelegd worden over de verlegde Tieltse Motte.
Motte. Deze Tieltse Motte heeft een diepte gelegen op 24,20
meter TAW. Deze beek zal over een lengte van 6,00 meter, ter hoogte van de nieuwe knijpconstructie,
verstevigd worden met gestapelde schanskorven. De oeverversterkingen zijn 0,50 meter groot en zullen
zulle
gelegen zijn tot een hoogte van 23,75 meter TAW, of een diepte van 1,85 meter onder maaiveld.
De knijpconstructie zal over een lengte van 9,25 meter, 35 centimeter dieper uitgegraven worden (totale
diepte van 1,75 meter vanaf het huidige maaiveld: groen op afb. 7). Deze uitgraving is voor het plaatsen van
de steenbestorting in ruwe breuksteen. Onder deze steenbestorting zullen perkoenpalen gezet worden.
Deze palen hebben een diepte van 2,50 meter. Deze palen kunnen teruggevonden om de 75cm en liggen
150cm
m uit elkaar. Deze palen zullen een plaatselijke verstoring van 2,50 meter diep opleveren.
Binnen de lengte van 9,25 meter die tot 35 centimeter wordt uitgegraven zal een lengte van 3,00 meter nog
dieper (80 centimeter) uitgegraven worden. Op deze plaats zal tot 2,10 meter diep
die gegraven worden (rood
op afb.9).
). De bedoeling is om hier de handbedienende schuif te realiseren. Hier zullen eveneens houten
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damplanken (lengte 2,00 meter) geplaatst worden. In totaal zal op deze locatie dus plaatselijk tot 4,10
meter diep verstoord worden (afb. 10).
). De verstoring van deze gehele constructie plus overstort zal een
oppervlakte hebben van in totaal circa 50 m².

Afb. 8.
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Detailplan knijpconstructie en overstort (rood).
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Afb. 9.

Doorsnede knijpconstructie en overstort.

Afb. 10.

Doorsnede knijpconstructie en overstort.

4. Afwateringsgrachten
Er zullen ook twee afwateringsgrachten gerealiseerd worden (paars op afb. 4).
). Beide afwateringsgrachten
komen langs de oostzijde van het dijklichaam te liggen. Eén daarvan in het noordelijke deel,
dee een tweede na
een korte onderbreking in het zuidelijke deel. De noordelijke gracht heeft een lengte van 190 meter, de
zuidelijke een lengte van 140 meter. Beide zullen maximaal 0,50 meter diep uitgegraven worden. Eveneens
zullen ze maximaal 0,50 meter breed
breed zijn. Op deze manier zal er een maximale verstoring van circa 250 m²
veroorzaakt worden.
De eerste afwateringsgracht, gelegen in het noordelijke gedeelte van het projectgebied, komt uit in het
bekken van Riobra via de bestaande kopmuur, buis en bestaande
bestaande constructie met knijpopening en drempel.
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De tweede afwateringsgracht vertrekt van het bekken van Riobra, via de bestaande uitwateringsconstructie
en mondt uit in de Tieltse Motte na de knijpconstructie.
5. Extra ingrepen in het westelijke gedeelte van het plangebied
Ten westen van de Tieltse Motte zal de ruimingswal afgegraven worden tot maximaal 26,00 meter TAW. De
ruimingswal is ontstaan door sediment afkomstig van de beek. Deze ruimingswal is niet gelegen langs de
gehele Tieltse Motte. Enkel op de plaatsen
aatsen waar deze voorkomt, wordt deze afgegraven om een goede
overstroming te vrijwaren. Het is niet mogelijk om hier een oppervlakte is hiervoor te geven.

Afb. 11.

Dwarsprofiel.

De plaats van de Oude Route zal licht opgehoogd worden tot 26,90mTAW. Voor de ophoging zullen geen
afgravingen gebeuren. De Oude Route zal afgesloten worden met een nieuwe afsluiting. Deze afsluiting zal
een minimale verstoring veroorzaken.

Afb. 12.

Dwarsprofiel

Als laatste zal er een terp voor grootvee aangelegd worden. De terp zal op een
een hoogte van 27,00 meter TAW
gelegen zijn. Het opwerpen van de terp zal vanaf het maaiveld gebeuren, zonder eerst de teelaarde af te
graven. Zodoende veroorzaakt dit geen bodemingreep. Deze terp zal afgesloten worden met een
tweevleugelige houten poort. Dee poort zal plaatselijk een verstoring van 0,90 meter diep veroorzaken door
de funderingspalen. Deze twee ophogingen zullen een oppervlakte van circa 1.305 m² hebben.
De consequentie van de voorgenomen ingrepen kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
2.1.4

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
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3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als
de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde, binnen een
agrarisch gebied en natuurgebied en het gegeven dat de opdrachtgever wel publieksrechtelijk is, geldt een
verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan 1000
2
2
m , waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000 m .
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Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van meer dan
2
2
5000m beslaan (binnen een totaal perceelsoppervlak van 34625m ) en daarmee de maximale
onderzoeksgrenzen worden overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te
3
laten opmaken.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
4
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.

3
4
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https://geo.onroerenderfgoed.be
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016
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2.1.5

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
•
Tertiaire kaart
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Geomorfologische kaart
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Bodemgebruikskaart
•
Bodembedekkingskaart
•
Erosiekaart
•
Hoogteverloopkaarten
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
•
Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850
•
Vandermaelenkaart 1846-1854
•
Popp-kaarten
•
Topografische kaarten
•
Luchtfoto’s 1971-2015
Externe partijen:
•
Input Onroerend Erfgoed
•
Regio-experts
•
Literatuur
•
Gemeente
•
Amateurarcheologen en heemkundekringen
•
Iconografische bronnen
•
Toponymie
•
Huidige gebruikers
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2.2

Assessment bureauonderzoek

2.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Bron
Tertiaire kaart5
Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 14)6

Geomorfologie7
Bodemkaart 1:50.000 8

Reeds verrichte boringen9

Hoogtekaart10
Bodemerosie

11

Bodemgebruikskaart

12

Bodembedekkingskaart

13

Informatie
Formatie van Diest
Profieltype 1a:
Fluviatiele afzettingen (organochemisch en perimarien
incluis), afzettingen van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) (FH).
Eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk VroegHoloceen; silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van
Vlaanderen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het
Quartair (HQ) is mogelijk afwezig.
Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen) (FLPw) is mogelijk aanwezig.
Heuvels van het Hageland
Eeb
Sterk gleyige kleibodem met structuur B
horizont
wPdfc
Matig natte lichte zandleembodem met weinig
duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Efp
Zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel
Omringende boringen geven weinig extra informatie
kb24d75e-B213 gelegen ten noorden (200m)
0,00 – 1,50m: Helling met aan de basis een glauconiet
fijnkorrelig Diestiaan zand
24,2 tot 28,8mTAW
Sterk erosiegevoelig
Boomgaard, loofbos en akkerland
Gras, struiken, bomen, water en overig onafgedekt

Binnen het plangebied worden de tertiaire afzettingen van de formatie van Diest gekarteerd. Deze
afzettingen kunnen gekarakteriseerd worden als groene en bruine, glauconietrijke, eerder grove zanden met
kleirijke en glimmerrijke zones, ijzerzandsteenbanken en plaatselijk een basisgrind van zwarte afgeplatte
14
silexkeien. De afzettingen dateren uit het Boven-Mioceen.
15

Op basis van de geologische boring , gelegen op 200m ten noorden van het projectgebied, kan gesteld
worden dat het Tertiair niet diep in de ondergrond zit maar al op 1,50m –mv teruggevonden kan worden.

5

Schiltz, M., N. Vandenberghe en F. Gullentops, 1993.
Bogemans, F., 2007.
Bogemans, F., 2007.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
http://www.geopunt.be/kaart.
11
http://www.geopunt.be/kaart.
12
http://www.geopunt.be/kaart.
13
http://www.geopunt.be/kaart.
14
Schiltz, M., N. Vandenberghe en F. Gullentops, 1993.
15
Boring gezet door Belgische Geologische Dienst in 1884. https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1884055508/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
6
7

18

Tieltse Motte, Tielt-Winge, Een archeologienota

Afb. 13.

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.

Binnen het plangebied bevinden zich eveneens Quartairgeologische afzettingen bovenop de Tertiaire
afzettingen. Op de tertiaire afzettingen kunnen eolische afzettingen teruggevonden worden. Deze kunnen
eveneens afwezig zijn. Deze eolische afzettingen behoren tot de Formatie van Gent. Deze afzettingen
dateren uit het Weichseliaan. Ze hebben een maximale dikte van een vijftal meter. In het plangebied zullen
zandleem afzettingen voorkomen. In sommige regio’s komt onder het homogene pakket een alternerend
complex voor. Dit alternerend complex is opgebouwd uit ritmisch gelaagde zand- en leemlagen. Deze lagen
hebben duidelijk onderscheidbare laagvlakken zowel subhorizontaal en onregelmatig van karakter. De
zandlagen bevatten doorgaans in dit gebied glauconietkorrels. In het golvend gebied van het Hageland
gebeurt de opeenvolging van beide facies over geringe diktes. Zowel het homogene pakket als het
alternerende complex bevat keienvloeren. Het alternerende complex is ontstaan als gevolg van de
sedimentatie op besneeuwde, natte en vochtige plaatsen en waar secundaire verplaatsingen zoals
massabewegingen en afvloeiingen zijn opgetreden. De homogenisering van de eolische afzettingen is toe te
schrijven aan een algemene verdroging van het klimaat.
Bovenop bovenstaande afzettingen komen in het grootste gedeelte van het plangebeid Tardiglaciale en
Holocene fluviatiele afzettingen voor. De dikte van deze afzettingen kan variëren van enkele centimeters tot
5m. De afzettingen kunnen beschouwd worden als geulafzettingen die bestaan uit lemig of zandig materiaal.
Deze kunnen eveneens plantenresten en/of kalkturf voorkomen. De Holocene sequentie vangt aan met
veen of organisch materiaal. Deze zijn al dan niet doorspekt met kalktuf. In een latere fase wordt het veen
gestikt door de accumulatie van klastisch materiaal. Binnen het plangebied (Demervallei) bestaan de
klastische sedimenten uit lemig kleihoudend zand. Eveneens bestaat de mogelijkheid dat door de massale
ontbossingen, een hernieuwde sedimentfase plaatsvond die in de Demervallei lemig zandig tot zandig lemig
alluvium heeft opgeleverd.

19

VEC Nota 366

Afb. 14.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Het westelijke gedeelte van het plangebied wordt gekarteerd als een zeer sterk gleyige kleibodem zonder
profiel. Deze kenmerkt een zeer natte grondwatergrond op alluviale kleiige materialen. De meestal
verveende humeuze bovengrond vertoont intense roestverschijnselen. De reductiehorizont begint ondieper
dan 80cm. In de winter staan deze bodems onderwater en ze blijven nat in de zomer. De bodems zijn
ongeschikt voor akkerland en graasweiden, maar zijn geschikt voor hooiweiden van mindere kwaliteit en
populieraanplanting.
Het noordelijke gedeelte van het plangebied wordt gekarteerd als een sterk gleyige kleibodem met
structuur B horizont. Deze bodem kan gekenmerkt worden als een hydromorfe grondwaterbodem die onder
de bruingrijze, roestige humeuze bodemgrond, een bruiner gekleurd, goed gestructureerde B horizont met
roestvlekken bevat. Vanaf een diepte van 80cm komt de blauwgrijze reductiehorizont voor. Deze bodems
zijn erg nat en soms tijdelijk overstroomd in de winter, maar ze zijn goed vochthoudend in de zomer. De
gronden zijn geschikt voor weiland, maar zodevertrappeling komt veel voor.
Het oostelijke gedeelte van het plangebied wordt gekarteerd als een matig natte licht zandleembodem met
weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. De heterogene humeuze bovengrond heeft een dikte van 2025cm. Hieronder treft men een uitgeloogde horizont aan die rust op de Podzol B. Deze Podzol B situeert zich
tussen 40 en 70cm. Deze bodems zijn nat tijdens de winter en het voorjaar. In de zomer blijven deze
bodems voldoende vochthoudend. Deze bodems zijn, indien goed gedraineerd, zeer geschikt voor
landbouwteelten en groenten.

20
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Afb. 15.

Het plangebied op de bodemkaart.

De DTM toont dat het plangebied geen vlak verloop kent. Het profiel AB laat zien dat de beek ca. 1m diep is.
Eveneens toont dit profiel dat ter hoogte van het profiel EF een lager gelegen zone gelegen is, parallel aan
het bekken. Deze lager gelegen zone is eveneens 1,0m lager gelegen dan de omliggende percelen. Het
zuidelijkste punt van het projectgebied is verder circa 1,5m hoger gelegen. Het maaiveld tussen de beek
gelegen kent een vrij vlak en regelmatig verloop.
Profielen (CD en EF ), die het projectgebied van west naar oost doorsnijden, tonen eveneens een vlak
verloop waarin de op 1,0m tot 1,2m diepe beek is gelegen . Het bekken dat ten oosten van het plangebied
ligt, is eveneens in het profiel EF te zien en heeft hier een diepte van 0,50 tot 1,00m. Op basis van de
profielen CD en EF kan gesteld worden dat in het westen van het projectgebied een circa 1,00m hoger
gelegen zone aanwezig is.
Profiel GH toont een verschil met de andere profielen. De zone ten zuiden van de beek is veel hoger gelegen
namelijk op 27,5m TAW. Verder is er ten noordoosten van het plangebied eveneens een kleinere beek van
ca. 0,5m diepte aanwezig.
Op basis van de uitvergrote DTM is te zien dat het plangebied in de Demervallei gelegen is (Afb. 17).
Rondom het plangebied zijn verschillende hoger gelegen ‘heuvels’ te situeren. Op de heuvel ten zuiden van
het plangebied is het dorpscentrum van Tielt gelegen.
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Afb. 16.

22

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Afb. 17.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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2.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 18):

24

Omschrijving

Datering

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 18.

1022

Circa
50m

18de eeuw

Watermolen (verdwenen)

1777

Circa
830m

Steentijd

Lithisch materiaal

1778

Circa
1860m

Steentijd

Lithisch materiaal

1780

Circa
500m

Steentijd

Lithisch materiaal

2028

Circa
1130m

16de eeuw

Site met walgracht

2031

Circa
820m

18de eeuw

Site met walgracht – oude funderingen met waterputten en gemetselde
gewelven

2441

Circa
630m

Volle
Middeleeuwen

Kerk met verschillende kerkfases

Tieltse Motte, Tielt-Winge, Een archeologienota

Circa
1830m

LaatMesolithicum
Neolithicum

Lithisch materiaal: piramide kern uit glimmerzandsteen, schrabbers, twee
stekers, microlieten, omalspitsen, spitskling, kling met geretoucheerde boord
Bijlfragment

3219

Circa
1220m

LaatMesolithicum

Lithisch materiaal: meer dan 100 werktuigen – schrabbers, kernen, boor,
ruimer, spitsen, trapezium, pijlsnede, pijlpunten, klingen, bijlen

3222

Circa
700m

Steentijd

Lithisch materiaal: kling met twee geretoucheerde boorden

3225

Circa
710m

Middeleeuwen

Motte en sporen van een gedempte gracht

Circa
430m

Romeinse tijd

Bouwmateriaal: 21 fragmenten van Romeinse dakpannen
Aardewerk: vier fragmenten van doliumwaar en vijf fragmenten
gebruiksaardewerk

Circa
460m

Postmiddeleeuws

Vroege
Middeleeuwen
Late
Middeleeuwen
Onbepaald

Afwateringsgreppels
Paalkuilen
Drie zones met verbrande ijzerslakken en restanten van laagoventjes
Greppel met vulling van spikkels houtskool, baksteen en ijzerslakken
Aardewerk: Twee fragmenten Andenne ceramiek en twee fragmenten
Pingsdorf, één scherf blauwgrijs aardewerk en een scherf Andenne
Aardewerk: Westerwald en drie kleipijpfragmenten, drie stukken Raeren en
twee postmiddeleeuwse fragmenten steengoed
Ertswinning: 29 slakken

3218

150582

Onbepaald
158928

159051

Circa
600m

17de eeuw

Hoeve

163834

Circa
610m

Onbepaald

Waterput

209101

Circa
680m

Romeinse tijd

Metaal: ijzerslakken en restanten van een ijzersmeltoven
Bouwmateriaal: dakpanfragmenten

215875

Circa
1430m

Nieuwe Tijd

Schans

216552

Circa
1400m

Nieuwe Tijd

Metaal: ijzeren bijl met houtrestant

In het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen bekend. Op basis van
de archeologische meldingen kan gesteld worden dat alle perioden vertegenwoordigd worden in de
omgeving.
Enkele Steentijd meldingen situeren zich ten noorden van het plangebied op de overgang van de vallei naar
16
de hoger gelegen delen in het gebied. Drie meldingen van lithisch materiaal bevinden zich binnen de
17
vallei. Een daarvan, melding 1780, toont lithisch materiaal dat zich net als het onderhavige plangebied,
situeert nabij een beekloop.. Al deze meldingen zijn teruggevonden op basis van veldprospectie. Verder
onderzoek werd niet uitgevoerd.

16
17

Meldingen 1778, 3218, 3219.
Meldingen 1777, 1780 en 3222
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De Romeinse vondsten (CAI 150582, 209101) melden voornamelijk aardewerk en bouwmateriaal maar ook
restanten van nijverheid namelijk een ijzersmeltoven. Dit wilt stellen dat de omgeving interessant was voor
bewoning alsook nijverheid. Deze meldingen werden voornamelijk op de flanken van de vallei
teruggevonden. CAI 150582 werd gemeld op basis van een veldprospectie en CAI 209101 bij een controle
van werken. Voor beide CAI-meldingen werd er niet meer archeologisch onderzoek gedaan.
De archeologische meldingen daterend uit de Middeleeuwen (Vroege tot Postmiddeleeuwen) tonen een
Motte en een kerk. Deze zijn onderzocht bij een controle van werken. De Motte werd ontdekt op basis van
18
het DHM en sporen van een gedempte gracht. De kerk bevatte op basis van het onderzoek verschillende
fasen namelijk een houten kerk, een zaalkerk met koor, de bouw van een westtoren, harmoniseren van
toren en zaalkerkje tot één harmonius gebouw, de uitbouw tot een volledige Romaanse driebeukige kerk
met verlengd koor en behoud van westtoren, de verlenging van het koor met driezijdige kooreinde en
de
uitbouw van een kruisbeuk en de 19 eeuwse herbouw met behoud van gotisch koor en oostelijke
dwarsbeukmuren Hiernaast is eveneens een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Uit dit
onderzoek kwamen 45 sporen naar voren. Deze sporen worden voornamelijk gedateerd in recente
perioden en geïnterpreteerd als afwateringsgreppels. Verder werd er wel een metaaloventje teruggevonden
en verschillende metaalslakken. Op basis van de lage densiteit aan sporen en de resten van metaalslakken
en een metaaloventje kan gesteld worden dat het terrein gebruikt werd voor ijzerwinning. Op basis van het
geringe aantal sporen werd het terrein verder vrijgegeven.
de

Als laatste werden er eveneens sporen teruggevonden daterend vanaf de 16 eeuw. Deze meldingen
melden voornamelijk bewoningssporen. Deze meldingen zijn verspreid gelegen in de omgeving en komen
zowel in de vallei als op de flanken voor. Op te merken moet de melding CAI 1022. Deze is gelegen aan het
projectgebied en meldt een verdwenen watermolen.
2.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Het plangebied is in Tielt-Winge gelegen, ten noorden van Tielt. Tielt-Winge bestaat uit de deelgemeenten
Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, Houwaart, Meensel-Kiezegem en Sint-Joris-Winge. Tielt was tot voor 1977 een
zelfstandige gemeente en telt twee parochies.
Tielt wordt voor het eerst vermeld in 1106-1110 als ‘Tileth’. De betekenis hiervan is tot op heden onzeker.
Mogelijk bestaat de naam uit het Latijnse Tiletum (lindebos). Anderzijds kan Tielt ook voortkomen uit tiel, te
linken aan tuil en als bouwland aangeduid.
Rond 1200 verschafte de hertog van Brabant, Hendrik I, de burgerrechten aan de inwoners van Berg. Onder
het grondgebied Berg werd eveneens het gebied tussen de Brede-, de Tieltse Motte en de Heergracht
de
inbegrepen worden. In de 14 eeuw werd deze macht over het gehele grondgebied Tielt uitgebreid.
In 1358 verwierf Reinhout van Schoonvorst de heerlijkheid die toen tot een groter geheel behoorde. Dit
groter geheel is namelijk het Land van Zichem. In 1398 kocht Thomas II, de heer van Diest, het Land van
Zichem. De erfgenamen behielden dit tot 1499. Hierna nam Engelbert van Nassau er bezit van. Deze familie
19
behield het gebied tot het einde van het Ancien Regime.
Bouwhistorische schets
Er zijn geen bouwhistorische elementen in de buurt van het plangebied. Ten noordwesten van het
plangebied lag een watermolen (zie CAI). Deze is echter verdwenen.

18
19

26

Wouters W. en M. Smeets 2003.
Vandeputte O., 2007 p. 1135.
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Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten20

1771-1778

Hieruit blijkt dat het plangebied in gebruik is als grasland. Doorheen het
plangebied is de Motte, rivier, gelegen. Het plangebeid is gelegen tussen
twee wegen.
Hierop valt af te lezen dat het plangebied dat het projectgebied gelegen is
over meerdere percelen. Doorheen het projectgebied is de Motte gelegen.
zowel ten noorden als ten zuiden van het plangebied loopt de rivier verder.
Op deze kaart is eveneens te zien dat het plangebied onbebouwd is.
Doorheen het plangebied is de Motte gelegen. De Vandermaelenkaart toont
dat het plangebied voor het grootste gedeelte in gebruik is als grasland.
Deze kaart toont eveneens weinig verschil met bovenstaande historische
kaarten. Het plangebied is namelijk onbebouwd en gelegen over meerdere
percelen. Doorheen het plangebied is eveneens hier de Motte te zien.
De topografische kaart van 1873 toont dat het plangebied nog altijd
onbebouwd is en in gebruik als weiland. Doorheen het plangebied is de
Motte gelegen.
De topografische kaart van 1904 toont een zeer gelijkaardige kaart als de
topografische kaart van 1873. Er is enkel één groot verschil. Ten westen aan
het plangebied is de Oude Route gelegen. Deze wordt doorgetrokken naar
het noordwesten en zuidoosten.
De topografische kaart van 1939 toont geen verschil binnen het plangebied.
De luchtfoto daterend uit 1971 toont dat het plangebied onbebouwd is. Het
is verder in gebruik als grasland, bosgebied en rivier.
De luchtfoto van 1979-1990 toont geen verschil met de bovenstaande
luchtfoto. Het plangebied is nog steeds in gebruik als grasland en bebost
gebied. Doorheen het plangebied stroom de Motte. Deze Motte wordt
omzoomd door bomen.

Atlas der buurtwegen

21

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten22

1846-1854

Poppkaarten

Na 1842

Topografische kaart23

1873

Topografische kaart24

1904

Topografische kaart
Luchtfoto

25

26

Luchtfoto27

1939
1971
1979-1990

20

Ferraris 1771-1778.
onbekend 1840-1850.
22
Vandermaelen 1846-1854.
23
www.cartesius.be
24
www.cartesius.be
25
www.cartesius.be
26
http://www.geopunt.be/kaart.
27
http://www.geopunt.be/kaart.
21

27

VEC Nota 366

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
28
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt
dat het plangebied in gebruik is als grasland. Doorheen het plangebied is de Motte, rivier, gelegen. Het
plangebeid is gelegen tussen twee wegen. Aan het noordelijke gedeelte van het projectgebied is een
gebouw te zien. In de omgeving van het plangebied zijn eveneens percelen met grasland, akkerland en bos
te zien. Ten zuidwesten van het plangebeid is de historische dorpskern van Tielt te situeren.

Afb. 19.

28

28

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 20). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied dat het
projectgebied gelegen is over meerdere percelen. Doorheen het projectgebied is de Motte gelegen. zowel
ten noorden als ten zuiden van het plangebied loopt de rivier verder. Rondom het plangebied zijn
verschillende onbebouwde percelen gelegen. Aan de wegen die rondom het plangebied liggen, zijn
verschillende alleenstaande huizen te situeren.

Afb. 20.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
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Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. Op deze kaart is eveneens te zien dat het plangebied
onbebouwd is. Doorheen het plangebied is de Motte gelegen. De Vandermaelenkaart toont dat het
plangebied voor het grootste gedeelte in gebruik is als grasland. Rondom het plangebied zijn gebieden van
akkerland en bosgebied te situeren. Verder is het plangebied gelegen tussen twee wegen.

Afb. 21.

30

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
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Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn ‘Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’ niet afgemaakt. Deze kaart toont eveneens weinig verschil
met bovenstaande historische kaarten. Het plangebied is namelijk onbebouwd en gelegen over meerdere
percelen. Doorheen het plangebied is eveneens hier de Motte te zien. Rondom het plangebied zijn
verschillende onbebouwde percelen gelegen.

Afb. 22.

Het plangebied op de Popp-kaarten.
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De topografische kaart van 1873 toont dat het plangebied nog altijd onbebouwd is en in gebruik als weiland
(Afb. 23). Doorheen het plangebied is de Motte gelegen. Ten zuidwesten van het plangebied is het
dorpscentrum van Tielt gelegen. Ten noordwesten van het plangebied staat Boekhout aangeduid. De
omgeving is dichter bebouwd. De bebouwing is gelegen aan de belangrijke wegen richting Tielt.

Afb. 23.
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Het plangebied op de Topografische kaart van 1873.
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De topografische kaart van 1904 (Afb. 24) toont een zeer gelijkaardige kaart als de topografische kaart van
1873. Er is enkel één groot verschil. Ten westen aan het plangebied is de Oude Route gelegen. Deze wordt
doorgetrokken naar het noordwesten en zuidoosten. De omgeving kent verder geen verschil met de
topografische kaart van 1873 (Afb. 23).

Afb. 24.

Het plangebied op de Topografische kaart van 1904.
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De topografische kaart van 1939 toont geen verschil binnen het plangebied (Afb. 25). De omgeving is echter
meer gedetailleerd weergegeven. Zo worden er ten noordoosten van het plangebied meer gebieden
aangeduid als grasland. Ook zal de weg ten noordoosten een belangrijke hoofdweg vormen.

Afb. 25.
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Het plangebied op de Topografische kaart van 1939.
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De luchtfoto daterend uit 1971 toont dat het plangebied onbebouwd is (Afb. 26). Het is verder in gebruik als
grasland, bosgebied en rivier. Ten noorden van het plangebied is een gebouw te situeren. De omgeving is
dun bebouwd en voornamelijk in gebruik als akker en bosgebied. De weg die palend aan het plangebied lag,
de Oude Route, is verdwenen. De weg is nog zwak zichtbaar op de luchtfoto.

Afb. 26.

Het plangebied op de Luchtfoto van 1971.
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De luchtfoto van 1979-1990 (Afb. 27) toont geen verschil met de bovenstaande luchtfoto (Afb. 26). Het
plangebied is nog steeds in gebruik als grasland en bebost gebied. Doorheen het plangebied stroom de
Motte. Deze Motte wordt omzoomd door bomen. De omgeving is in tegenstelling tot het plangebied wel
licht veranderd. Ten westen zijn verschillende alleenstaande huizen gelegen.

Afb. 27.
2.2.4

Het plangebied op de Luchtfoto van 1979-1990.
Synthese

Het projectgebied ligt in een landelijke zone en is voornamelijk onbebouwd. Het grootste gedeelte van het
plangebied is in gebruik als bosgebied of weiland. Doorheen het plangebied stroomt de beek de Tieltse
Motte, waarlangs aan weerszijden bomenrijen staan. In het oostelijke gedeelte van het plangebied is een
bekken gelegen. Enkel in het noordelijkst en zuidelijkst gedeelte van het plangebied staan twee gebouwen.
Binnen het projectgebied staan verschillende ontwikkelingen gepland. Van noord naar zuid zullen de werken
besproken worden binnen het kader van de impact die de werken zullen hebben. Om te beginnen zal een
nieuwe loop van de beek gecreëerd worden. Deze nieuwe beekloop, voorzien van een nieuwe
knijpconstructie en overstort, zal een oppervlakte van 470 m² beslaan. Ter hoogte van de knijpconstructie
zal de bodem het diepst verstoord worden tot maximaal 4,1 m –mv, het overige deel van de nieuwe loop zal
uitgegraven worden tot 1,4 m –mv (24,25 m TAW). De nieuwe Tieltse Motte heeft een breedte van 6m aan
de top en 1,50m aan de bodem en een lengte van circa 70m. Deze werken (aanleg nieuwe loop met
knijpconstructie en overstort) zal gepaard gaan met een bodemingreep die een potentieel archeologisch
niveau kan verstoren.
Na aanleg van de nieuwe loop zal de oude gedempt worden. Bij het dempen zullen geen nieuwe
bodemingrepen plaatsvinden. Deze werken kunnen dan ook aangemerkt worden als ingreep zonder impact.
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Ten oosten van de verlegde Tieltse Motte zal een ophoging (dijklichaam) aangelegd worden tot een hoogte
van 26,90mTAW. Voor de aanleg van de ophoging/dijk zal 25cm teelaarde afgegraven worden. Het
dijklichaam zal vanuit het noorden doorlopen tot het zuidelijkste punt van het projectgebied en beslaat een
totale oppervlakte van 1530m². Doordat voor de dijk een afgraving zal gebeuren, vindt ook hierbij een
bodemingreep plaats en is er voor deze werken sprake van impact op het bodemarchief.
Daar ten oosten van wordt een afwateringsgracht aangelegd. Deze afwateringsgracht bestaat uit 2 delen
(lengte 190 en 140) en zal een totale oppervlakte van circa 250m² verstoren tot maximaal 50cm –mv. Deze
werken hebben daarmee mogelijk een impact op het bodemarchief.
De overige werken hebben betrekking op het verwijderen van een ruimingswal en het aanbrengen van
ophogingen. Zoals vermeld wordt de ruimingswal verwijderd. Het verwijderen ervan zal niet gepaard gaan
met bodemingrepen, en zal daarmee geen bijkomende verstoring veroorzaken. Ook zal de Oude Route
opgehoogd worden tot 26,90mTAW. Deze ophoging is slechts minimaal en vindt plaats zonder
bodemingreep. Verder ten zuiden in het projectgebied wordt een ophoging tot 27,00mTAW gerealiseerd
voor de vorming van een terp voor grootvee. Deze twee ophogingen zullen een totale oppervlakte van circa
1305m² hebben. Ook bij deze ophoging wordt ervoor gekozen om direct vanaf maaiveld op te hogen,
waardoor er geen afgravingen zullen plaatsvinden. Ook voor deze boven vermelde ontwikkelingen kan er
van uitgegaan worden dat deze niet gepaard gaan met een bodemingreep.

Het projectgebied is gelegen in de omgeving van de Heuvels van het Hageland. Op basis van de aardkundige
gegevens kan gesteld worden dat Tertiaire afzettingen op geringe diepte aanwezig zijn. Een geologische
boring in de omgeving van het plangebied toont dat het Tertiair op 1,50 meter diepte gelegen is. De
Quartairgeologische kaart toont aan dat er een kans is op fluviatiele afzettingen uit het Holoceen. Deze
kunnen mogelijk het oorspronkelijk maaiveld bedekt of verstoord hebben. Veel kennis op basis van alleen
het bureauonderzoek is hier niet over. Op basis van het DTM en de bodemkaart kan gezien worden dat het
projectgebied in de vallei gelegen is. De bodemkaart toont natte kleiige bodems. Deze zijn het gevolg van de
aanwezigheid van de Tieltse Motte. In de bredere omgeving zijn heuvels opmerkbaar. Eveneens dient
opgemerkt te worden dat er mogelijk een grote erosie plaatsgevonden heeft binnen het gebied, dit wordt
aangetoond door de erosiekaart. Mogelijk kunnen archeologische resten, aanwezig aan het maaiveld, niet
meer intact voorkomen.

Op basis van de CAI-kaart kan gesteld worden dat in de omgeving interessant was voor bewoning vanaf de
Steentijd tot de Late Middeleeuwen. Steentijdvondsten zijn teruggevonden zowel in de vallei als op de
flanken. Doorgaans zijn beek- / rivierlopen en valleien ook gebieden die bekend staan om het voorkomen
van vuursteenvindplaatsen. Vanwege de natte omstandigheden is de kans op het aantreffen van
bewoningssporen vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen laag. Meldingen van archeologische
relicten uit deze periode zien we op de CAI dan ook voornamelijk terug op de hogere delen in de omgeving,
getuige de vondst van archeologische resten uit de Romeinse tijd. In de nattere gebieden zijn dergelijke
bewoningssporen niet te verwachten. Niettemin kunnen binnen beekdalen wel andere type archeologische
relicten verwacht worden in de vorm van bijvoorbeeld (rituele) deposities.
de

Het historisch kaartmateriaal toont aan dat het projectgebied onbebouwd is gebleven vanaf de 18 eeuw.
Doorheen het projectgebied is de Tieltse Motte reeds gelegen vanaf de Ferrariskaart. Bebouwing situeert
zich niet of minimaal in de omgeving. Opvallend is wel de evolutie op het terrein van de Oude Route die op
de historische kaarten aangeduid staat als weg maar op de luchtfoto verdwenen is. Op basis van de
de
historische kaarten is de kans op archeologische resten vanaf de 18 eeuw laag.
Samengevat is er binnen het plangebied een reële kans op het aantreffen van vuursteen vindplaatsen
daterend uit het Laat-Paleolithicum of Mesolithicum. De kans op sporensites vanaf het Neolithicum wordt
laag ingeschat omdat de bewoning eerder op de hogere delen in de omgeving gesitueerd zal zijn. Naar
verwachting kunnen ten hoogste off-site fenomenen voorkomen, zoals (rituele) deposities. In de directe
omgeving zijn echter geen vindplaatsen aanwezig die de kans hierop zouden kunnen vergroten. Deze off-site
fenomenen, zoals rituele deposities zullen als toevalsvondst voorkomen en moeten dan ook als
vondstmelding behandeld worden.
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2.2.5

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat er een hoge kans is op archeologische resten daterend vanaf
het Laat-Paleolithicum tot het Neolithicum. Het projectgebied is namelijk gunstig gelegen ten aanzien van
vuursteenvindplaatsen, zoals ondermeer ook blijkt uit steentijdvondsten die in de CAI vermeld staan langs
deze beek. De kans op bewoningssporen vanaf de late steentijd tot de Late Middeleeuwen wordt klein
geacht. Deze lage verwachting is gebaseerd op het feit dat het plangebied zeer laaggelegen is en, volgens
gegevens van de bodemkaart, gevoelig is voor periodieke overstromingen. De onmiddellijke omgeving van
het plangebied biedt veel gunstigere locaties voor bewoning in de vorm van de hogere terreindelen. Het is
geen toeval dat de gekende vindplaatsen uit de CAI en de huidige bewoning zich op deze terreindelen
concentreren. De enige uitzondering op dit patroon is een (voormalige) watermolen, net ten noorden van
het plangebied. Voor vindplaatsen uit de steentijd ligt dit anders: rondtrekkende nomaden hebben geen
vaste woon- of verblijfplaatsen, en zullen het beekdal gebruikt hebben op momenten dat de oeverzone
droog en toegankelijk was. Bij hoog water zullen zij eenvoudigweg hoger op de hellingen hebben verbleven.
Als gevolg van de koude, droge omstandigheden zal het grondwater in het Pleistoceen en in de eerste fase
van het Holoceen, bovendien lager hebben gestaan dan in de laatste duizenden jaren, waardoor
(periodieke) overstromingen aanzienlijk zeldzamer zullen zijn geweest.

De beantwoording van de overige onderzoeksvraag is als volgt:
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Uit de aard en omvang van de geplande werken (zie beschrijving paragraaf 2.1.3) kan afgeleid worden dat
een groot deel daarvan geen impact op het bodemarchief zal hebben. Dit omdat deze werken aan het huidig
maaiveld zullen plaatsvinden en niet gepaard gaan met bodemingrepen. Zo zal de veeterp direct vanaf het
maaiveld uitgevoerd worden en zal het dempen van de huidige loop evenmin gepaard gaan met
graafwerkzaamheden.
Het overige deel van de werken gaat wel gepaard met bodemingreep, waaronder de aanleg van de nieuwe
loop van de Tieltse Motte, de dijkconstructie, de aanleg van een overstort met knijpconstructie en de aanleg
van afwateringsgrachten langs het dijklichaam. Van deze geplande werken met bodemingreep, heeft de
aanleg van de afwateringsgrachten en de aanleg van de dijk de minste impact. Deze bodemingrepen zullen
een eerder smal (in totaal 3,5 meter) en lang (in totaal 1.930 m²) karakter bevatten met een minder diepe
bodemingreep (50 centimeter onder maaiveld). Toch is de oppervlakte groot genoeg om eventuele
steentijdsites aan te treffen en te verstoren. Omwille van de hoge kans op archeologische resten en de
intactheid van de bodem is het zinvol om ook op deze plaats verder onderzoek te adviseren.
Voor de aanleg van de verlegde loop van de Tieltse Motte ligt dat anders. Deze verlegde loop heeft een
lengte van 70 meter en een breedte aan het maaiveld van 6,00 meter. Met een dieptebereik van de werken
tot 1,40 meter onder maaiveld en een potentieel archeologisch niveau kort onder maaiveld (>15 centimeter
2
onder maaiveld) of in de bouwvoor, betekent dit dat deze werken, met een totale omvang van 420 m ,
voldoende impact kunnen hebben om een potentieel archeologisch niveau te verstoren en tot kennisverlies
te leiden. Verder wordt aanpalend aan deze zone nog een knijpconstructie (oppervlakte van 50 m² met
diepteverstoring variërend van 1,75 tot maximaal 4,10 meter onder maaiveld) gerealiseerd, wat voor een
vergroting van de oppervlakte tot circa 470 m² zorgt. Wanneer gelet wordt op de archeologische
verwachting binnen het plangebied, dan geldt een hoge verwachting op sites uit de steentijd en een lage
verwachting op (sporen)sites vanaf het Neolithicum. Ten aanzien van sites uit de steentijd hebben de
geplande werken voldoende omvang (in lengte, breedte, oppervlakte en diepte) om een bedreiging te
vormen, en kan met vervolgonderzoek in potentie voldoende kenniswinst bekomen worden. Ten aanzien
van (sporen)sites daarentegen wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Zoals eerder
betoogd is de verwachting op sporensites laag, en dient er hooguit rekening gehouden te worden met
mogelijke off-site fenomenen, zoals bijvoorbeeld rituele deposities. De trefkans voor dergelijke off-sites is
echter erg laag en daarnaast is er geen directe aanleiding (gekende vindplaats in de omgeving) om deze
verwachting te verhogen. Ten aanzien van (sporen)sites vanaf het Neolithicum is de totale oppervlakte die
verstoord wordt juist klein te noemen en is de zone die verstoord wordt een lang en smal gebied waardoor
er
eerder
fragmentarische
kennis
opgeleverd
zal
worden
bij
verder
onderzoek.
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Ten aanzien van vervolgonderzoek gericht op sporensites wordt dan ook geadviseerd om geen
vervolgonderzoek te doen omwille van de beperkte oppervlakte van de verstoringen in combinatie met de
lage verwachting. Qua kenniswinst, en op basis van een kosten – bate afweging, wordt vervolgonderzoek in
de vorm van proefsleuven niet zinvol geacht.

Afb. 28.

Overzicht van de zone voor vervolgonderzoek.
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2.2.6

Samenvatting

Binnen het projectgebied bestaat een kans op archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en
Mesolithicum. Deze kans is gebaseerd op de gunstige ligging, namelijk dichtbij water en de aanwezigheid
van archeologische resten in de omgeving. De kans op bewoningssporen vanaf het Neolithicum tot de Late
Middeleeuwen wordt klein geacht omwille van de natte bodemomstandigheden van het plangebied en de
aanwezigheid van gunstiger gelegen plaatsen in de omgeving. Niettemin kunnen binnen beekdalen wel
andere type archeologische relicten verwacht worden in de vorm van (rituele) deposities. Archeologische
resten daterend vanaf de 18de eeuw hebben weinig kans om voor te komen. Op basis van het historisch
kaartmateriaal kan opgemaakt worden dat er geen bebouwing is te zien in het projectgebied tot zeker de
laatste luchtfoto’s.
Binnen het projectgebied zullen verschillende geplande werken een ingreep in de bodem uitvoeren
namelijk, het verleggen van de Tieltse Motte, de afwateringsgrachten en de ophoging aan de
afwateringsgrachten. De geplande ingrepen die geen ingreep in de bodem bevatten zijn het dempen van de
huidige Tieltse Motte en het afgraven van de ruimingswal. De Oude Route en de terp voor grootvee zullen
opgehoogd worden.
De zone waar geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd is de zone van de ophogingen en de zone waar de
huidige Tieltse Motte gedempt wordt en het ruimen van de ruimingswal. Omdat beide geplande werken,
dempen van de Tieltse Motte en het ruimen van de ruimingswal, geen ingreep zullen hebben op de bodem,
worden deze vrijgegeven voor verder onderzoek. Omwille van de geringe ophoging van de Oude Route en
het ontbreken van bijgaande bodemingreep zal het kosten-baten niet interessant zijn om verder onderzoek
uit te voeren. Dit is eveneens voor de veeterp waar de geringe oppervlakte, kosten-baten niet interessant is
voor verder onderzoek uit te voeren.
De zone waar ingrepen zullen gebeuren in de bodem, wordt geheel geselecteerd voor vervolgonderzoek.
Deze bodemingrepen vormen één strook waarbinnen de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Deze bestaat
uit de zone voor de knijpconstructie, de zone waar de Tieltse Motte komt te liggen, de zone van de dijk en
de zone van de afwateringsgrachten.
Vervolgonderzoek wordt nodig geacht omwille van de hoge kans op archeologische resten daterend vanaf
het Laat-Paleolithicum. Het projectgebied is namelijk gunstig gelegen en er is ook een CAI melding daterend
uit de Steentijd terug te vinden aan deze beek. De zone is weliswaar langgerekt maar is met een breedte van
5 tot 12 m groot genoeg om een Steentijdsite te verstoren. Verder is eveneens niet duidelijk hoe de
landschappelijke situatie in elkaar zit. Zo is het onduidelijk of er, en hoeveel erosie er heeft plaatsgevonden,
of de rivierafzettingen eventuele archeologische resten verstoord hebben en of de bodem al dan niet nog
intact is. Omwille van deze redenen zal een landschappelijk bodemonderzoek de volgende stap zijn die meer
duidelijkheid zal geven over zowel de landschappelijke situatie als de eventuele kans op archeologische
resten. Tevens zal landschappelijk bodemonderzoek inzichtelijk moeten maken op welk niveau
archeologische resten kunnen voorkomen en welke impact de geplande werkzaamheden daarmee op een
eventueel aanwezige site zullen hebben.
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3

Landschappelijk bodemonderzoek

F. Stevens
3.1

Beschrijvend gedeelte

3.1.1

Doelstellingen

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van
de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname. Tevens wordt met het
landschappelijk bodem onderzoek de mate van intactheid van de bodem en de daarmee samenhangende
archeologische potentie bepaald.
3.1.2

Onderzoeksvragen

Het leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:
− Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
− In hoeverre is deze opbouw nog intact?
− Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
− Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW?
− Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
− In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
− In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
− Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?
3.1.3

Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden landschappelijk booronderzoek

Voor het beantwoorden van de in par. 2.2.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende
onderzoeksmethode toegepast:
Aantal boringen:
Boorgrid:
Diepte boringen:
Boormethode:
Bemonstering:

10
In raaien met onderlinge boorafstand van 50m, afstand tussen de raaien is 50m
Tot in de C horizont
Edelman met diameter 7cm (handmatig)
Versnijden en/of verbrokkelen

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens het FAQ Unesco systeem (A, E,
B, C; met waar nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeurigheid van 1 cm (planimetrie in Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)). De Z-coördinaten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
Hoewel een landschappelijk bodemonderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele relevante archeologische vondsten wel worden
verzameld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemonsterd.
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3.2

Assessment landschappelijk bodemonderzoek

3.2.1

Actuele situatie

Het plangebied bestaat uit meerdere percelen met verschillend gebruik. Het perceel waarop boringen 1,2
en 3 geplaatst zijn is in gebruik als akkerland en was beplant met jong gewas. Boring 4 is gezet op een
perceel dat behoort tot het woonhuis dat net ten noorden van de Tieltse-Motte staat. De boring is in een
strook gezet dat met struiken en bomen was begroeid. Boring 5 valt in de zone die behoort tot de oever van
de Tieltse-Motte zelf. Hier staan veel bomen met klein struikgewas in de open stukken.
Boringen 6 en 7 vielen in de randzone van een perceel waar een waterbekken aanwezig is. Naast bomen
waren hier veel brandnetels aanwezig die tot ca. 1 m hoog gegroeid waren. Boring 8 viel aan de rand van
een graslandperceel waar meerdere bomen stonden. Boringen 9 en 10 vielen op grote percelen met een
woonhuis waar aan de tuinrand meerdere bomen stonden.
Door de aanwezigheid van de bomen heeft het inmeten met GPS niet de nauwkeurigheid van 1 cm zoals
gehoopt. Er konden namelijk niet genoeg satellieten ontvangen worden. De vondstzichtbaarheid was op alle
percelen slecht tot afwezig door de aanwezige begroeiing.
3.2.2

Lithologische beschrijving

De boorgegevens worden gepresenteerd in Bijlage 6.

Afb. 29.

Boorpuntenkaart.

Er zijn in totaal 10 boringen gezet met een gemiddelde afstand van 50 m tussen de boringen (Afb. 29). Er
zijn in totaal vijf verschillende profieltypen aangeboord.
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Profieltype 1 is in boring 1 aangetroffen, profieltype 2 is in boring 2 aangetroffen, profieltype 3 is in
boringen 3 en 5, profieltype 4 is in boringen 4 en 6 aangetroffen, terwijl profieltype 5 in boringen 7,8,9 en 10
is aangetroffen.
Profieltype 1 bestaat vanaf gemiddeld 95 cm –mv uit vochtig kleiig zand met een lichtgroengrijze kleur.
Hierop is vanaf 65 cm –mv zandige klei met een bruingrijze tot donkerbruingrijze kleur met veel
plantenresten aangetroffen (65-125 cm –mv). Vanaf 45cm –mv is hierop een vochtige zandleem
aangetroffen met een lichtbruingele kleur dat ijzerconcreties bevat (45-65 cm –mv). Deze drie pakketten
omvatten het uitgangsmateriaal (C1-horizont). Hierop is vanaf 10 cm –mv vochtig zandleem met een bruine
kleur aangetroffen, het betreft hier de B1t-horizont (10-45 cm –mv). Vanaf het maaiveld is hierop een
dunne laag vochtig zandleem aangetroffen met een donkergrijsbruine kleur (0 -10 cm –mv). Het betreft hier
de A1-horizont en is licht verploegd.
Profieltype 2 (zie afb. 30) bestaat vanaf 90 cm –mv uit matig grof zand met een donkergrijze kleur met
weinig groene vlekken en plantenresten. Hierop is van 55 cm –mv kleiig zand aangetroffen met een
geelbruine kleur met weinig ijzerconcreties en plantenresten (55-90 cm–mv). Deze twee pakketten
omvatten het uitgangsmateriaal (C1-horizont). Vanaf 20 cm –mv is hierop een zandige klei aangetroffen met
een donkerbruine kleur dat weinig ijzerconcreties bevat, het betreft hier de B1t-horizont (20-55 cm–mv).
Vanaf het maaiveld (0-20 cm –mv) is hierop een zandige klei aangetroffen met een donkerzwartbruine kleur
en is licht verploegd, dit is de A1-horizont.

Afb. 30.
Boring 2 uitgelegd van links naar rechts (0-50 cm –mv onderste deel, 50-120 cm –mv bovenste
deel)
Profieltype 3 (zie afb. 31) bestaat gemiddeld vanaf 90 cm –mv uit vochtig zandleem met een blauwgrijze tot
lichtgroengrijze kleur. Hierop is vanaf gemiddeld 75 cm –mv zandige klei aangetroffen met een
lichtbruingele kleur. In boring 4 is hierop van 45 cm -mv een vochtige zandleem met lichtbruingele kleur
aangetroffen (45-75 cm -mv). Deze pakketten omvatten samen het uitgangsmateriaal (C1-horizont). Vanaf
gemiddeld 10 cm –mv is hierop een vochtige zandleem met een bruine tot donkerbruine kleur aangetroffen,
het betreft hier de B1t-horizont (10-45 cm –mv). Vanaf het maaiveld (0-10 cm –mv)is hierop een vochtige
zandleem met een donkerbruin tot donkerbruingrijze kleur aangetroffen, dit is de A1-horizont. Enkel boring
3 toont lichte verploeging.
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Afb. 31.

Boring 5 uitgelegd van links naar rechts (0-110 cm –mv)

Profieltype 4 (zie afb. 32) bestaat gemiddeld vanaf 125 cm –mv uit vochtig zandleem met een bijmenging
van grof zand met groen- tot blauwgrijze kleur. Hierop is in boring 2 vanaf 50 cm –mv een vochtig zandleem
met een bijmenging van matig fijn zand met een bruingele kleur aangetroffen (50-125 cm –mv). Beide
pakketten samen omvatten het uitgangsmateriaal (de C1-horizont). Vanaf 10 cm –mv is hierop een vochtige
zandleem met een bijmenging van matig fijn zand met een bruine kleur aangetroffen, het betreft hier de
B1t-horizont (10-50 cm –mv). Vanaf het maaiveld is hierop een vochtige zandleem met een bijmenging met
een donkerbruingrijze tot donkerzwartbruine kleur, dit is de A1-horizont (0-10 cm –mv).

Afb. 32.
Boring 4 uitgelegd van links naar rechts (0-100 cm –mv onderste deel, 100-150 cm –mv bovenste
deel)
Profieltype 5 (zie afb. 33) bestaat vanaf gemiddeld 100 cm -mv uit vochtige zware zandleem met een
bijmenging van matig fijn zand of een kleiig zand met een bijmenging van matig fijn tot matig grof zand met
een lichtgrijze, tot groengrijze kleur met weinig plantenresten. Vanaf circa 50 cm –mv ligt hierop een
zandige klei met een bijmenging van fijn tot matig fijn zand met een lichtbruingele, geelbruine tot
lichtbruingrijze kleur (50-100 cm –mv). Deze pakketten omvatten het uitgangsmateriaal (C1-horizont.
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Hierop ligt gemiddeld vanaf 10 cm –mv een zandige klei met een bijmenging van fijn tot matig fijn zand met
een bruine kleur, het betreft hier de B1t-horizont (10-50 cm –mv). Vanaf het maaiveld ligt hierop een
zandige klei met een bijmenging van fijn tot matig fijn zand met een donkerbruinzwarte kleur, dit is de A1horizont (0-10 cm –mv).
3.2.3

Interpretatie

Er zijn 5 verschillende profieltypen aangetroffen die toch een duidelijk overzicht geven. Er zijn vrijwel overal
zandige klei, kleiige zand-afzettingen en afzettingen van zandleem vanaf circa 90 cm –mv aangetroffen.
Hierin is glauconiet aanwezig wat zich kenmerkt door een groene kleur. Dit duidt op afzettingen behorende
tot de tertiaire mariene afzettingen van de Formatie van Diest. Hierop zijn voornamelijk zandige klei of
kleiige zand afzettingen aangetroffen met plantenresten. Deze komen voor in profieltypen 1, 2, 3 en 5. In
het noordelijke deel van het plangebied zijn hierop nog vochtige zandleem afzettingen (profieltypen 1 en 3)
aangetroffen, of bestaat het gehele boorprofiel uit vochtige zandleem (profieltype 4). Deze afzettingen zijn
geïnterpreteerd als beekafzettingen uit het Tardiglaciaal en/of Holoceen (Formatie van Arenberg). In alle
boringen is bodemvorming aangetroffen in de vorm van een A1-B1t-C1 profiel. De gemiddelde dikte van de
A-horizont is slechts 10-15 cm en is opvallend genoeg niet verploegd geweest. De B1t-horizont is gemiddeld
40 cm dik. Hieronder is de C1-horizont aangetroffen.
3.2.4

Vondsten

In de vijftien boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
3.2.5

Stalen

Er zijn geen stalen genomen.
3.2.6

Conclusies landschappelijk bodemonderzoek

De gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt worden beantwoord:
− Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
Het plangebied bestaat uit mariene afzettingen behorende tot de Formatie van Diest, met daarop holocene
of tardiglaciale beekafzettingen (Formatie van Arenberg). Het betreft in beide gevallen afzettingen die
bestaan uit vochtig zandleem of zandige klei dan wel kleiige zand afzettingen. De aanwezigheid van
glauconiet dat gekenmerkt wordt door een groene kleur geeft aan dat de diepere afzettingen tot de
pleistocene Formatie van Diest behoren (vanaf circa 90 cm –Mv). Hierop zijn de beekafzettingen
aangetroffen, dit betreft over het algemeen zandige klei of kleiige zandafzettingen. Slechts in profieltype 4
bestaat het gehele boorprofiel uit vochtig zandleem.
− In hoeverre is deze opbouw nog intact?
De bodemopbouw is nog geheel intact. Er heeft buiten het perceel waar boringen 1 tot en met 3 zijn
geplaatst geen verploegingen waargenomen.
− Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Ja, het betreft hier de zowel de mariene als de daarboven gelegen beekafzettingen.
− Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en TAW?
Op circa 15 cm –mv, direct onder de bouwvoor.
−

Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?

N.v.t.
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
N.v.t.
-

Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?

-

Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?

N.v.t.
N.v.t.
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In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
De archeologische verwachting hoeft niet te worden bijgesteld.
−

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
Aangezien een eventueel archeologisch niveau zich direct onder het maaiveld kan bevinden, is er over
gehele lengte van het tracé sprake van een bedreiging van eventuele archeologische waarden.
−

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
29
kan worden geadviseerd?
Zoals uiteengezet in de synthese en kennisvermeerdering van het bureauonderzoek, dient indien op basis
van het landschappelijk bodemonderzoek nog steeds een archeologische verwachting voor een site uit de
steentijd geldt, een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden in de vorm van een verkennend (en
eventueel waarderend) archeologisch booronderzoek. Dit is een goede methode om de verhoogde
verwachting voor resten uit de steentijd te toetsen. Ook kan hiermee de omvang en diepteligging van de
site nader worden bepaald. Een archeologisch booronderzoek is in dit stadium nuttig en noodzakelijk om de
omvang van het vervolgonderzoek vast te stellen. Daarnaast zijn deze boringen relatief weinig schadelijk en
laten ze toe om een eventuele steentijdsite zonder veel bodemverstoringen vrijwel volledig op te graven.
Wanneer de locatie van de steentijdconcentratie vastgesteld is, dient overgegaan te worden tot
proefputten.
−

3.2.7

Besluit en verwachting

Na afronding van het bureauonderzoek is een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd om inzicht te
krijgen in de bodemopbouw. Hiertoe zijn er gelijkmatig verspreid over het plangebied in totaal 10 boringen
gezet, met een gemiddelde afstand van 50 meter tussen de boringen. Tijdens het landschappelijk
bodemonderzoek werd ervoor gekozen om de gehele zone waar ingrepen gebeuren mee te nemen. Dit
enerzijds voor een volledig beeld en anderzijds omdat op dat moment nog niet voldoende bekend was
30
welke impact de geplande werken zouden hebben.
Uit het landschappelijk booronderzoek blijkt dat er binnen het plangebied in totaal vijf verschillende
profieltypen te onderscheiden zijn. De vijf verschillende profieltypen geven toch een duidelijk overzicht Er
zijn zandige klei, kleiige zand-afzettingen en afzettingen van zandleem vanaf circa 90 centimeter onder
maaiveld aangetroffen. Hierin is glauconiet aanwezig, dat zich kenmerkt door een groene kleur. Dit duidt op
afzettingen behorende tot Tertiaire, mariene afzettingen die worden gerekend tot de Formatie van Diest.
Hierop zijn voornamelijk zandige klei of kleiige zand afzettingen aangetroffen met plantenresten, deze
komen voor in profieltypen 1, 2, 3 en 5. In het noordelijke deel zijn hierop nog vochtige zandleem
afzettingen (profieltypen 1 en 3) aangetroffen, of bestaat het gehele boorprofiel uit vochtige zandleem
(profieltype 4). Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als beekafzettingen uit het Tardiglaciaal en/of
Holoceen (Formatie van Arenberg). In alle boringen is bodemvorming aangetroffen in de vorm van een A1B1t-C1 profiel. De gemiddelde dikte van de A-horizont is slechts 15 centimeter onder maaiveld en is
opvallend genoeg niet verploegd geweest. De B1t-horizont is gemiddeld 40 centimeter dik. Hieronder is de
C1-horizont aangetroffen.
Op basis van de gecombineerde onderzoeksgegevens van het bureauonderzoek en landschappelijke
bodemonderzoek kan voor het plangebied een gespecificeerde verwachting opgesteld worden.
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Met inachtneming van de aard en omvang van de geplande werken kan daaropvolgend een gespecificeerde
impact van de geplande werken bepaald worden. Daaruit voortvloeiend is een advies opgesteld ten aanzien
van de noodzakelijke archeologische vervolgonderzoeken.
Binnen het projectgebied bestaat een verhoogde kans op archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum
en Mesolithicum. Deze verwachting is gebaseerd op de gunstige landschappelijke ligging, namelijk dichtbij
water en de aanwezigheid van archeologische resten in de omgeving (CAI). De kans op bewoningssporen
vanaf het Neolithicum tot de Late Middeleeuwen wordt klein geacht omwille van de natte
bodemomstandigheden van het plangebied, en de aanwezigheid van gunstiger gelegen plaatsen in de
omgeving. Niettemin kunnen binnen beekdalen wel andere typen archeologische relicten verwacht worden,
met name off-site fenomenen, zoals in de vorm van (rituele) deposities. Archeologische resten daterend
vanaf de 18de eeuw hebben weinig kans om voor te komen. Op basis van het historisch kaartmateriaal kan
opgemaakt worden dat er geen bebouwing is te zien in het projectgebied tot zeker de laatste luchtfoto’s.
Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat zich binnen ca. 1 m –mv beekafzettingen
bevinden en dat de bodemopbouw nagenoeg geheel intact is. Geconcludeerd wordt daarom dat het
plangebied onvoldoende is onderzocht. Het plangebied bezit voldoende potentieel tot kennisvermeerdering
om verder onderzoek te rechtvaardigen. De archeologische vindplaatsen bevinden zich aan of kort onder
het maaiveld waardoor vrijwel elke vorm van bodemingreep een invloed zal hebben op eventueel
aanwezige archeologische resten. Omwille van deze reden wordt de gehele zone waar het landschappelijk
bodemonderzoek uitgevoerd is, geselecteerd voor verder vervolgonderzoek. Een verkennend en/of
waarderend booronderzoek is noodzakelijk om de zone te onderzoeken op de aanwezigheid van
vuursteensites. Eerder was al toegelicht dat vervolgonderzoek zich enkel dient te richten op vondstensites
uit de Steentijd (zie ook paragraaf 2.2.4 en 2.2.5).

Afb. 33. Zone voor verder onderzoek gericht op vondstensites uit de Steentijd (verkennend archeologische
booronderzoek en verder).
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4

Verkennend archeologisch booronderzoek

J. Huizer
4.1

Beschrijvend gedeelte

4.1.1

Doelstellingen

Het archeologisch verkennend booronderzoek heeft als doel archeologische sites – vooral vondstniveaus
zoals vuursteensites – op te sporen.
4.1.2

Onderzoeksvragen

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek dienen de navolgende onderzoeksvragen te
worden beantwoord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

4.1.3

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen
met de vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek?
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Is er een prehistorische vindplaats aanwezig?
Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de
bewaringstoestand (primaire context, secundair, …) van deze vindplaats?
Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)?
Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten?
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats?
Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats?
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
prehistorische vindplaatsen?
Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud
in situ)?
Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid
Onderzoekstechnieken, methoden en strategieën

Het verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel om vuursteenvindplaatsen op te sporen, en
wordt uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 12 centimeter, normalerwijze in een
systematisch boorgrid. Hierbij liggen de boorpunten 10 meter uit elkaar, en is de afstand tussen de raaien
12 meter. Vanwege de onregelmatige en smalle vorm van het plangebied betekent dit in de praktijk dat de
boringen telkens 10 tot maximaal 12 meter uit elkaar geplaatst worden, met een zo gelijkmatig verdeelde
spreiding, zodat alle zones voldoende gewaardeerd kunnen worden. De boringen worden tot minimaal 20
centimeter onder het diepste archeologisch relevante vondstniveau geplaatst en per bodemkundige
horizont bemonsterd.
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aantal boringen:
boormethode:
boorgrid:
beoogde boordiepte:
bemonstering:

41
Edelmanboor met diameter 12 centimeter
boringen worden om de 10-12 meter gezet
tot minstens 20 centimeter onder het diepste archeologisch relevante niveau
monsters worden gescheiden per bodemkundige horizont verzameld en nat gezeefd
over een zeef met een maaswijdte van 1millimeter.

Afb. 34. Boorpuntenkaart van het verkennend archeologisch booronderzoek.
Het opgeboorde sediment wordt nat gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 1 millimeter. De droge
residuen worden met het blote oog en/of een loep onderzocht op het voorkomen van archeologische
indicatoren zoals aardewerkfragmenten en houtskool, maar voornamelijk op de aanwezigheid van lithische
fragmenten.
De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens het FAO Unesco systeem (A, E,
B, C; met waar nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een RTK-GPS met
een nauwkeurigheid van 1 centimeter (planimetrie in Lambertcoordinaten EPSG:31370). De Z-coördinaten
worden tevens tot op 1 centimeter nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede Algemene Waterpassing.
Er zijn conform PvM in de melding toelating vooronderzoek van elk boorprofiel bodemstalen genomen van
elke relevante bodemkundige horizont. Boring 1 is niet bemonsterd vanwege recente diepe verstoring.
De stalen zijn in plastic zakken verzameld, genummerd en afgevoerd naar het bedrijfsgebouw van het ADC
te Amersfoort om ze hier nat te laten zeven over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Het residu werd
onderzocht op het voorkomen van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten en houtskool,
maar voornamelijk op de aanwezigheid van lithische fragmenten. De eventueel aangetroffen archeologische
indicatoren worden beschreven in paragraaf 4.2.3.
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4.1.4

Randvoorwaarden

Er zijn geen afwijkingen op de Code van Goede Praktijk.
4.2

Assessment verkennend bodemonderzoek

4.2.1

Actuele situatie

Het plangebied bestaat uit meerdere percelen met verschillend gebruik. Boring 1 was gelegen op een kade
of dijk. Boringen 2 tot en met 15 bevinden zich op een weiland, alsmede een voornamelijk met gras
begroeid gedeelte van een tuin. De overige boringen bevonden zich in de directe nabijheid van de huidige
Tieltse Motte . Hier was het terrein dicht begroeid met bomen, struiken en ruim 1,5 m hoge brandnetels
(Afb. 35). Boring 19 kon wegens ondoordringbare vegetatie niet worden uitgevoerd.

Afb. 35.

Impressie van de terreinomstandigheden tijdens het onderzoek.

Door de aanwezigheid van de bomen heeft het inmeten met GPS niet de nauwkeurigheid van 1 cm bereikt
zoals gehoopt. Er konden namelijk niet genoeg satellieten ontvangen worden.
4.2.2

Lithologische beschrijving

De boorgegevens worden gepresenteerd in Bijlage 7.
Er zijn in totaal 40 boringen verricht. De ondergrond bestaat uit (lemig) zand tot klei. De profieltypen zoals
aangetroffen tijdens het landschappelijk booronderzoek komen hiermee grotendeels overeen. De
aangetroffen bodemhorizonten zijn over het plangebied in tegenstelling tot de lithologische opbouw
redelijk uniform.
Globaal gezien werd met name in de zuidelijke helft van het plangebied onder in de boringen (vanaf ca. 50
cm à 1 m –mv) een groengrijs pakket van overwegend (zand)leem aangetroffen (Afb. 36). Dit pakket is
geïnterpreteerd als het Tertiaire substraat (Formatie van Diest). Met name in de noordelijke helft van het
plangebied (boringen 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17 en 18) is dit pakket niet aangetroffen, maar bestond de bodem
uit (lemig) zand tot klei. Dit pakket is geïnterpreteerd als beekafzettingen van de holocene Tieltse Motte
(Afb. 37).
Zowel op de aangetroffen Tertiaire afzettingen als op de beekafzettingen was overwegend sprake van een
bodem bestaande uit een C(g)-horizont welke werd bedekt door en Bt-horizont en tenslotte de bouwvoor.
In boringen 38, 39 en 41 werd boven de Cg-horizont een extreem ijzerrijke Cc-horizont aangetroffen. In
boring 35 bevond zich onder in de boring een Cr-horizont. In boringen 7 en 20 ontbrak de Bt-horizont.
Boring 1 tenslotte bleek geheel te bestaan uit omgewerkt en/of opgebracht materiaal.
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Afb. 36.

Boring 31 uitgelegd van boven naar onder (0-80 cm –mv)
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Afb. 37.
4.2.3

Boring 6 uitgelegd van boven naar onder (0-100 cm –mv)
Archeologische indicatoren

R. Machiels
Vondsten
Het verkennend booronderzoek heeft geen duidelijke archeologische indicatoren opgeleverd in de vorm van
vuurstenen artefacten die op de aanwezigheid van een steentijdsite duiden.
In totaal zijn 39 boringen gezet en 75 stalen per bodemhorizont verzameld en nat gezeefd over een zeef met
een maaswijdte van 1 millimeter. De droge residuen zijn met het blote oog en met behulp van een loep
geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (vuurstenen artefacten, houtskool,
aardewerk, enzovoort). De determinatielijst van de vondsten kan in bijlage 5 geraadpleegd worden.
Het sediment waaruit de stalen verzameld zijn, bestaat uit een leem op een basis van fluviatiele zanden.
Zowel op de aangetroffen Tertiaire afzettingen als op de beekafzettingen is overwegend sprake van een
bodem bestaande uit een C(g)-horizont welke is bedekt door en Bt-horizont en tenslotte de bouwvoor. In
boringen 38, 39 en 41 is boven de Cg-horizont een extreem ijzerrijke Cc-horizont aangetroffen. In boring 35
bevond zich onder in de boring een Cr-horizont. De bijmenging van grind duidt er op dat de leem
waarschijnlijk eveneens secundair is afgezet in een fluviatiel milieu. Dit grind bevat een
vuursteencomponent in de vorm van maaseitjes (zie hoofdstuk 3.2.2 lithologische beschrijvingen).
Doorgaans wijken de fysieke kenmerken van bewuste bewerking van vuursteen af van die van breuken als
gevolg van vorst of andere mechanische factoren. Alleen bij zeer kleine fragmenten is dit verschil echter
vaak maar moeilijk te herkennen. Op basis van de onregelmatige vorm van de fragmenten en de aard van
het oppervlak van de grinden is geconcludeerd dat deze vuursteenfragmenten niet van antropogene aard
zijn en derhalve bestempeld kunnen worden als pseudo-artefacten. Het materiaal bevat geen indicatoren
voor de aanwezigheid van een steentijdvindplaats.
Behalve vuursteen zijn er 198 fragmenten houtskool aangetroffen, 414 fragmenten steenkool en
steenkoolslakken, 54 baksteenfragmenten en een leisteen fragment, waarschijnlijk afkomstig van
dakbedekking. In de boringen 11, 18 , 22 en 30 zijn pseudoartefacten aangetroffen.
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Natuurwetenschappelijke stalen
Ten behoeve van het verkennend archeologisch booronderzoek zijn geen natuurwetenschappelijke stalen
genomen.
4.3

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusies

De voor het verkennend booronderzoek opgestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte
resultaten als volgt worden beantwoord:
-

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem? Komt dit overeen met de vaststellingen uit het
landschappelijk booronderzoek?
De resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek komen in grote lijnen overeen met
die van het landschappelijk bodemonderzoek. In het plangebied is een Bt-horizont, gevormd in zwak
zandige leem, aangetroffen. Hoewel deze tijdens het veldwerk met de edelmanboor niet zijn
waargenomen, is de aanwezigheid van de grinden in de zeefresiduen een aanwijzing dat het bij de
leemafzettingen om secundair afgezette sedimenten gaat. Gezien de ligging van het plangebied ligt
een fluviatiele oorzaak hiervoor voor de hand, maar niveo-eolische verschijnselen kunnen niet
worden uitgesloten.

−

Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Het ontbreken van de A- en (in de meeste gevallen) E-horizonten is waarschijnlijk het gevolg van een
combinatie van natuurlijke en door mensen veroorzaakte erosie.

−

Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met steentijdvindplaatsen?
Er zijn geen indicatoren aangetroffen die zouden kunnen wijzen op een steentijdvindplaats. Zo ja:
- Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
Niet van toepassing.
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Niet van toepassing.
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
Niet van toepassing.

−

Alhoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die verband
houden met andere typen vindplaatsen?
De houtskoolpartikels, het steenkool en de lei uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd die uit
de zeefresiduen zijn verzameld, kunnen van een vindplaats uit die periode stammen, maar ook net
zo goed het gevolg zijn van met deze artefacten vervuilde bemesting die op het land is uitgereden.
Als zodanig hoeven zij geen directe aanwijzing te zijn voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit
latere perioden. Dit sluit overigens niet uit dat dergelijke vindplaatsen in het plangebied aanwezig
kunnen zijn. Op basis van argumenten uit de bureaustudie en het landschappelijk bodemonderzoek
kunnen dergelijke vindplaatsen echter wel afgeschreven worden en gesteld worden dat het hier
waarschijnlijk om losse artefacten zonder vindplaats gaat.

Zo ja:
-

-

Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
De indicatoren zijn afkomstig uit monsters die zijn genomen op een diepte tussen het
maaiveld en 85 centimeter diepte.
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
De indicatoren zijn aangetroffen in alle boringen behalve in 12, 17 en 32 .
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
Het houtskool is op basis van eigenschappen en uiterlijke kenmerken niet te dateren. De
e
e
steenkoolresten moeten uit de late 19 of 20 eeuw stammen.
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1.4.

−

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
Met betrekking tot de archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen geven de
onderzoeksresultaten aan dat deze naar beneden kan worden bijgesteld. Er zijn geen
aanwijzingen voor de aanwezigheid van steentijdvindplaatsen aangetroffen.
Over de aan- of afwezigheid van sporenvindplaatsen vanaf het Neolithicum kan op grond van de
behaalde resultaten geen duidelijke uitspraak worden gedaan, maar uit de bureaustudie en het
landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat de kans op dergelijke sites zeer laag is in het
plangebied.

−

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
De voorgenomen ontwikkelingen vormen geen bedreiging voor eventuele steentijdvindplaatsen.

−

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
31
onderzoek kan worden geadviseerd?
Het plangebied is voldoende onderzocht. Verder archeologisch onderzoek is niet meer
noodzakelijk. De verwachting op vondstensites uit de Steentijd kan op basis van het verkennend
booronderzoek worden afgeschaald naar laag. De verwachting op sporensites was tijdens het
bureauonderzoek reeds bepaald op laag.

Samenvatting

Voor het plangebied zijn achtereenvolgens een bureaustudie, een landschappelijk booronderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn kort samengevat als volgt:
Op basis van het bureauonderzoek kon het volgende geconcludeerd worden. Binnen het projectgebied
bestaat een kans op archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Deze kans is
gebaseerd op de gunstige ligging, namelijk dichtbij water en de aanwezigheid van archeologische resten in
de omgeving. De kans op bewoningssporen vanaf het Neolithicum tot de Late Middeleeuwen wordt klein
geacht omwille van de natte bodemomstandigheden van het plangebied en de aanwezigheid van gunstiger
gelegen plaatsen in de omgeving. Niettemin kunnen binnen beekdalen wel andere type archeologische
relicten verwacht worden in de vorm van (rituele) deposities. Echter, deze zullen eerder als toevalvondst
aan het licht moeten komen. Vervolgonderzoek diende zich enkel te richten op vondstensites uit de
Steentijd.
Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek is vervolgonderzoek aangeraden in de vorm van een
verkennend en/of waarderend booronderzoek, dit omwille van de intactheid van de bodem in combinatie
met de hoge kans op archeologische (vuursteen)resten daterend vanaf het Laat-Paleolithicum tot het
Neolithicum.
Uit het verkennend booronderzoek is echter gebleken dat er geen verdere indicatoren voor
vuursteenvindplaatsen aanwezig zijn binnen het plangebied. Om deze reden wordt besloten dat
vervolgonderzoek naar steentijdvindplaatsen binnen het plangebied niet nodig is. Verder onderzoek naar
vindplaatsen vanaf het Neolithicum is eveneens niet vereist. Op basis van gegevens uit het
bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek is namelijk duidelijk gebleken dat de
verwachting van dergelijke vindplaatsen binnen het plangebied zeer laag is.
Dit betekent dat het plangebied voldoende is onderzocht en er besloten kan worden dat er binnen het
plangebied geen verder archeologisch onderzoek vereist is en geschikt is voor vrijgave.
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Afb. 32. Boring 4 uitgelegd van links naar rechts (0-100 cm –mv onderste deel, 100-150 cm –mv bovenste
deel)
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2018B170
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
1/150
Digitaal
14-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
1/60
Digitaal
14-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Detailplan
Detaildoorsnede van de nieuwe Tieltse Motte.
Onbekend
Digitaal
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Detailplan
Detailplan van de ophoging.
Onbekend
Digitaal
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Detailplan
Detailplan van het verleggen van de Tieltse Motte.
Onbekend
Digitaal
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Detailplan
Detailplan knijpconstructie en overstort.
Onbekend
Digitaal
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Detailplan
Doorsnede knijpconstructie en overstort.
Onbekend
Digitaal
20-02-2018
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Detailplan
Doorsnede knijpconstructie en overstort.
Onbekend
Digitaal
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Dwarsprofiel
Dwarsprofiel.
Onbekend
Digitaal
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Dwarsprofiel
Dwarsprofiel
Onbekend
Digitaal
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

12
Tertiaire kaart
Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire
kaart.
1/150
Digitaal
14-02-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
Quartairgeologische kaart
Locatiekaart van het plangebied op de
Quartairgeologische kaart.
1/100
Digitaal
14-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
Bodemkaart
Het plangebied op de bodemkaart.
1/40
Digitaal
14-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

15
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
1/60
Digitaal
15-02-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

16
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
1/275
Digitaal
15-02-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
CAI
Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris
van het onderzoeksgebied.
1/250
Digitaal
14-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Ferraris kaart
Het plangebied op de Ferraris kaart.
Onbekend
Analoog
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Atlas der Buurtwegen
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Onbekend
Analoog
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Vandermaelenkaarten
Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Onbekend
Analoog
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

21
Popp-kaarten
Het plangebied op de Popp-kaarten.
Onbekend
Analoog
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

22
Topografische kaart
Het plangebied op de Topografische kaart van 1873.
Onbekend
Analoog
20-02-2018
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

23
Topografische kaart
Het plangebied op de Topografische kaart van 1904.
Onbekend
Analoog
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

24
Topografische kaart
Het plangebied op de Topografische kaart van 1939.
Onbekend
Analoog
20-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

27
Topografische kaart
Overzicht van de zone voor vervolgonderzoek.
1/60
Digitaal
23-02-2018

Bijlage 2 Fotolijst
Projectcode
Onderwerp

2018B170
Fotolijst

ID
Type
Onderwerp

3
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.

ID
Type
Onderwerp

25
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto van 1971.

ID
Type
Onderwerp

26
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto van 1979-1990.

Bijlage 3 Plannenlijst landschappelijk bodemonderzoek
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Projectcode
Onderwerp

2018D249
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

28
Boorpuntenkaart
Boorpuntenkaart.
1/30
Digitaal
30-04-2018
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Bijlage 4 Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek
Projectcode
Onderwerp

2018D249
Fotolijst

ID
Type
Onderwerp

29
Foto
Boring 2 uitgelegd van links naar rechts (0-50 cm –
mv onderste deel, 50-120 cm –mv bovenste deel)

ID
Type
Onderwerp

30
Foto
Boring 5 uitgelegd van links naar rechts (0-110 cm –
mv)

ID
Type
Onderwerp

31
Foto
Boring 4 uitgelegd van links naar rechts (0-100 cm –
mv onderste deel, 100-150 cm –mv bovenste deel)

Bijlage 5 Vondstenlijst verkennend archeologisch booronderzoek
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