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Programma van maatregelen
1.1 Administratieve gegevens
a) Projectcode
2021C167
b) De naam en het erkenningsnummer van de Ruben Willaert nv
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2015/00069
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Tielt
Deelgemeente
/
Postcode
8700
Adres
Putterijstraat 7
Toponiem
Putterijstraat 7
Bounding
box Xmin = 78809
(Lambertcoördinaten)
Ymin = 185123
Xmax = 79093
Ymax = 185424
d) Het kadasterplan met vermelding van Tielt, Afdeling 3, Sectie G, nr’s: 690A,
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 705A2, 706C, 710
of -nummers
Zie Figuur 1
Tabel 1: Administratieve gegevens

Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadasternummers
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1.2 Aanleiding van het vooronderzoek
Aanleiding van het archeologisch onderzoek vormt een geplande uitbreiding van een agrarisch
bedrijf te Tielt Putterijstraat 7. Dit over een totale oppervlakte van 7500 m². Het voorgaande
bureauonderzoek en daaropvolgend landschappelijk bodemonderzoek boden onvoldoende
informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een
proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd uitgevoerd op 18 maart 2021. Uitwerking en
rapportage zijn van start gegaan op 19 maart 2021.

1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem
Het terrein werd geëvalueerd door middel van 4 proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie. Om
de aangetroffen sporen beter te begrijpen werden 6 kijkvensters aangelegd. In totaal bedraagt
dit 1079m², waarvan 988m² geplande sleuven en 91m² kijkvensters. Zodanig werd 14% van het
onderzoeksgebied archeologisch onderzocht.
De bodemopbouw ter hoogte van het onderzoeksgebied bestaat uit een complex geheel wat
enerzijds te wijten is aan de landschappelijke ligging en anderzijds aan antropogene ingrepen.
Het noorden van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door een eenvoudig AC-profiel met
plaatselijke bodemontwikkeling in de vorm van een Bs horizont. Het zuiden getuigt dan weer
van erosieprocessen. Zowel in de vorm van colluvium als in de vorm van meer recent
afgeschoven A-horizont. Deze erosieverschijnselen zijn te verklaren door de ligging aan de voet
van de Poelberg. Het colluvium is het dikst (15cm) in het uiterste zuiden en is waarneembaar
tot centraal in het terrein. Verder tonen de profielen aan de westzijde een aftopping en ophoging.
Dit is te verklaren door de aanleg van de bedrijvenloodsen net naast het onderzoeksgebied. In
de moederbodem was tot slot een duidelijk onderscheid te maken tussen groen zand enerzijds
en beigegeel zandleem anderzijds. Het groen zand kan gedetermineerd worden als het Lid van
Egem, een tertiair substraat afgezet in een marien milieu. Het beigegeel zandleem werd nadien
op eolische wijze afgezet in het quartair.
Tijdens de terreinevaluatie werden 7 spoornummers uitgeschreven. Na coupes ter controle werd
slechts 1 spoor behouden als archeologisch relevant. Het betreft een ongedateerd en geïsoleerd
kuiltje.

Figuur 2: Thematische kaart
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1.4 Gemotiveerd advies
Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek ter hoogte van Tielt
Putterijstraat 7 geen kennisvermeerdering zal opleveren. Het aantreffen van een geïsoleerd
kuiltje is onvoldoende om voor het onderzoeksgebied een vervolgopgraving te adviseren.

1.5 Programma van maatregelen
Niet van toepassing

1.6 Conclusie
Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek te Tielt Putterijstraat 7 blijkt voldoende om de
archeologische waarde van het projectgebied te evalueren en de onderzoeksvragen te
beantwoorden. Bijgevolg wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.
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