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GEMOTIVEERD

ADVIES

Het gemotiveerde advies is gebaseerd op het bureauonderzoek dat voor dit plangebied is uitgevoerd.
Binnen dit bureauonderzoek is het kennispotentieel van het plangebied bepaald op basis van de
archeologische verwachting en de geplande werkzaamheden. Op basis van dit potentieel is een advies
voor vervolgonderzoek geformuleerd dat resulteert in onderliggend Programma van Maatregelen.
1.1

ARCHEOLOGISCHE

SYNTHESE

Voor het project Tielt – Marialoopbeek TLT3005 zal een bufferbekken gerealiseerd worden. Door deze
werken zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord. Uit het
voorgaande bureauonderzoek en landschappelijk booronderzoek is gebleken dat het zuidelijke deel van
het plangebied potentieel heeft voor de aanwezigheid van goed bewaarde steentijd artefactensites.
Daarom is voor dit terreindeel een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek
heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de (mogelijke) aanwezigheid van een steentijdvindplaats. Nader
onderzoek gericht op steentijdvindplaatsen zal hier dan ook niet noodzakelijk zijn.
Op 1 augustus 2019 heeft VUhbs een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Tielt-Marialoopbeek. Op
het terrein zal een bufferbekken worden aangelegd. Tijdens het onderzoek zijn geen vondsten gedaan en
slechts twee greppels aangetroffen. Beide greppels dateren uit de Nieuwe of Nieuwste (S1.002) Tijd. De
greppels lopen parallel aan de nog bestaande perceelsgrens en zullen eveneens de functie van
perceleringsgreppel hebben gehad. Op grond van de aangetroffen sporen wordt een vervolgonderzoek
niet noodzakelijk geacht.
VUhbs beveelt aan om het terrein vrij te geven voor verdere werkzaamheden.
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1.2

ADMINISTRATIEVE

GEGEVENS PLANGEBIED

Ligging:

Tielt-Marialoopbeek (TLT3005)

Coördinaten:

Zuidwest: 76.854/186.786
Noordoost: 76.938/186.974

Projectcode:

2017F255 (bureauonderzoek)
2017K153 (landschappelijk booronderzoek)
2019G280 (archeologisch booronderzoek)
2019G279 (proefsleuvenonderzoek)

Uitvoerder:
Landschappelijk booronderzoek
Verkennend archeologisch booronderzoek
Proefsleuvenonderzoek

GATE (OE/ERK/Archeoloog/2015/00073)
VUhbs archeologie (OE/ERK/Archeoloog/2015/00004)
VUhbs archeologie (OE/ERK/Archeoloog/2015/00004)

Tabel 1. Tielt-Marialoopbeek (TLT3005). Kadastrale gegevens. Bron: CadGIS Viewer.
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Fig. 1. Tielt-Marialoopbeek (TLT3005). Locatie van het plangebied op de topografische kaart en de locatie van Tielt in
België. Schaal 1:25.000. Bron: wms.ngi.be/cartoweb.
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