Archeologienota met beperkte samenstelling: Het
archeologisch bureauonderzoek aan de Leopoldvest te
Tienen.

Wouter Yperman

Tienen, 2017
Studiebureau Archeologie bvba

Archeologienota met beperkte samenstelling: Het
archeologisch bureauonderzoek aan de Leopoldvest te
Tienen.

Wouter Yperman

Tienen, 2017
Studiebureau Archeologie bvba

Colofon
Archeologienota met beperkte samenstelling: Het archeologisch bureauonderzoek aan de
Leopoldvest te Tienen.

Initiatiefnemer:

Arcadis Belgium NV

Projectleiding:

Wouter Yperman

Leidinggevend archeoloog:

Wouter Yperman

Auteurs:

Wouter Yperman

Foto’s en tekeningen:

Studiebureau Archeologie bvba (tenzij anders vermeld)
Voorpagina:
Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen
(ca 1840) met situering van het
projectgebied.1

Op alle teksten, foto’s en tekeningen geldt een auteursrecht. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd,
bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, fotokopie, microfilm of
op welke andere wijze ook.

Studiebureau Archeologie bvba
Bietenweg 20
3300 Tienen
www.studiebureau-archeologie.be
info@studiebureau-archeologie.be
tel: 0474/58.77.85
fax: 016/77.05.41
©2017, Studiebureau Archeologie bvba
1

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).

Het bureauonderzoek aan de Leopoldvest te Tienen.

Inhoudstafel
Inhoudstafel

p. 1

Hoofdstuk 1
Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
1.1.2 Onderzoeksopdracht
1.1.3 Werkwijze
1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Bodemopbouw
1.2.2 Archeologische voorkennis
1.2.3 Bestaande infrastructuur
1.2.4 Confrontatie met de geplande werken
1.3 Samenvatting

p. 3
p. 3
p. 3
p. 5
p. 8
p. 8
p. 8
p. 9
p. 12
p. 12
p. 13

Hoofdstuk 2
Programma van maatregelen
2.1 Gemotiveerd advies
2.2 Programma van maatregelen

p. 15
p. 15
p. 15

Bijlage

p. 17

1

Het bureauonderzoek aan de Leopoldvest te Tienen.

2

Het bureauonderzoek aan de Leopoldvest te Tienen.

Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2017D417

Aanleiding:

De archeologienota met beperkte samenstelling (nota light) werd opgemaakt
voor de aanleg van een 3 m breed fietspad vanaf de Leopoldvest tot aan een
reeds bestaand fietspad dat binnen de vastgestelde archeologische zones ligt
en met een perceeloppervlakte van ongeveer 9.679 m2 en een
vergunningsoppervlakte van ongeveer 859 m2. Daarmee valt de
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning
betrekking heeft 300 m2 of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig
binnen de archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, liggen.

Vigerende wetgeving: Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mei 2014. De nota werd opgesteld overeenkomstig de Code van Goede
Praktijk, aangepast op 1 januari 2017.
Erkend archeoloog:

Wouter Yperman, OE/ERK/Archeoloog/2015/00056 &
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Tienen, Leopoldvest (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x=190808, y=166427
punt 2: x=190917, y=166579
Gemeente Tienen, Afdeling: 4, Sectie: C, Percelen: 12K2, 14M6 & 14Z6 (fig.

1.3).
Periode uitvoering:

27 april 2017

Relevante termen:

Bureauonderzoek, stadsgebied, fietspad

Verstoorde zones:

De reeds bestaande nutsleidingen.
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied2.

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.

2
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Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Kaart op basis van https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied4.
1.1.2 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch bureauonderzoek beoogt om op basis van bestaande bronnen informatie te
verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op een terrein, de karakteristieken
en de bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde ervan en hoe ermee moet
omgegaan worden in het kader van bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk biedt de mogelijkheid om een nota met beperkte samenstelling (nota light) in
te dienen indien de confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit de
beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de historische beschrijving,
of de bespreking van het onderzochte gebied in zijn archeologische kader aantoont dat:
1° met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of;
2° de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
3° verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare
zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;
en er dus geen verdere maatregelen nodig zijn, dan mag de rapportering over het bureauonderzoek
van het terrein beperkt blijven5.

4
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Fig. 1.4: Ontwerpplan van de geplande werken6.
6
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Beschrijving geplande werken:
Op basis van informatie van de initiatiefnemer bestaan de geplande werken uit de aanleg van een 3m
breed fietspad van ongeveer 125m lang met een fundering van 65cm. Dit fietspad zal aangelegd
worden tussen de Leopoldvest in het westen en een bestaand fietspad in het oosten (fig. 1.4 & fig.
1.5). De werken worden uitgevoerd in een deel van het projectgebied. Enkel dit deel van het
projectgebied met een oppervlakte van 859 m2, het vergunningsgebied, maakt deel uit van deze
archeologienota.

Fig. 1.5: Inplanting van de werken in het projectgebied7.
Doorslaggevend aspect:
Het doorslaggevende aspect dat in aanmerking komt om deze nota met beperkte samenstelling te
verantwoorden is dat gelet op de vorm van de uitgraving en diepte van de uitgraving de kans op
kenniswinst nihil is. Er is geen mogelijkheid om eventueel aangetroffen sporen in een ruimere context
te onderzoeken. Deze aspecten zijn enkel van toepassing op het vergunningsgebied en niet het
volledige projectgebied.
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1.1.3 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek in het kader van een nota met beperkte samenstelling waarbij met
aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein en/of het
onderzoek in functie van de werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst
en/of met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige
archeologische erfgoed, werden de reeds uitgevoerde archeologisch onderzoeken en de
bodemopbouw ruimtelijk en inhoudelijk geconfronteerd met de aanwezige infrastructuur en de
geplande werken.

1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Bodemopbouw
De bodemkaart toont voor het projectgebied verschillende bodems (fig. 1.6):
- Aep: Natte leembodem zonder profiel.
- Acp: Matig droge leembodem zonder profiel.
- OB: Bebouwde zone.

Fig. 1.6: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied8.
Het projectgebied bevindt zich volgens de bodemkaart in een OB-bodem (fig. 1.6/OB). Dit zijn
bebouwde zones wat wil zeggen dat de percelen op het moment van het karterend onderzoek niet
8
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onderzocht konden worden, meestal omdat deze bebouwd waren. Dit wil niet per definitie zeggen dat
de bodems verstoord zijn, al is deze kans uiteraard wel reëel, zeker voor het bovenste pakket. Om de
natuurlijke bodem te kennen kan gekeken worden naar de gekarteerde bodems in de omgeving. Dit
zijn bodems zonder profielontwikkeling (fig. 1.6/..p). De reden waarom er zich in deze bodems nog
geen profiel heeft gevormd is te verklaren door de aanwezigheid van colluvium en/of alluvium dat
respectievelijk afgespoeld is van hoger gelegen terreinen of afgezet is geweest door. Dit colluvium
en/of alluvium is doorheen de tijd afgezet, geërodeerd en verplaatst door afspoeling of door de
meanderende, periodiek overstromende en zich van bedding verlegde waterlopen. Omwille van deze
constante verandering is het sediment niet in rust en is er geen tijd genoeg voor bodemvorming. Ook
eventuele archeologische sporen zijn onderhevig aan deze constante veranderingen waardoor
grondsporen na verloop van tijd niet meer aanwezig zijn of bedolven geraken onder recentere
afzettingen. Deze colluviale en alluviale gronden verplaatsten ook archeologische vondsten. Deze losse
vondsten hebben binnen het projectgebied geen context meer aangezien ze ook hogerop of
stroomopwaarts kunnen zijn meegenomen. Verder zijn er zo ook vondsten meegenomen vanuit het
projectgebied lager gelegen en stroomafwaarts afgezet geweest buiten het projectgebied. Het
archeologisch vlak is hierin zeer variabel en meervoudig aangezien elke afzetting en erosie een
potentieel nieuw archeologisch vlak kan creëren. Archeologie is hierin zeer moeilijk te vinden wegens
een groot gebrek aan (ruimtelijke)context en herkenbaarheid als “spoor”. Gelet op de historische
kaarten en de nabijheid van een waterloop zal het hier gaan over alluvium en is de Aep-bodem eerder
van toepassing voor het projectgebied. Hoewel natte bodems (fig. 1.6/Aep) ongeschikt zijn voor
bewoning zijn ze niet per definitie vrij van archeologie.

1.2.2 Archeologische voorkennis
Het projectgebied situeert zich binnen de archeologie zone van Tienen en bevat verschillende
archeologisch gekende locaties die terug te vinden zijn op de CAI (Centrale Archeologische Inventaris)
(fig. 1.7). Het projectgebied is gelegen tussen twee verschillende omwallingen. Het betreft de 3de
omwalling van Tienen die uit de late middeleeuwen stamt (fig. 1.7/152469) en de 18de eeuwse
stadomwalling (fig. 1.7/152603) die een kleiner gebied omvat dan de laatmiddeleeuwse omwalling.
Ten zuiden van het projectgebied is de laatmiddeleeuwse Priorij van Barberendaal gelegen (fig.
1.7/5532) met nog iets zuidelijker het laatmiddeleeuwse Sint-Catharinadaal/Sint-Katharijnenberg (fig.
1.7/5594). Deze locaties tonen aan dat er wel degelijk bewoning was binnen deze middeleeuwse
omwalling. Het enige archeologisch onderzoek in de buurt was een controle der werken van de
archeologische dienst van de stad Tienen (Portiva) in 2007 (fig. 1.7/UWC 03) waarbij het bodemprofiel
in verstoorde toestand werd aangetroffen omwille van subrecente puinlagen. Deze puinlagen kunnen
wijzen op een ophogingspakket om weg te blijven van de natte gronden in de buurt van het
projectgebied. Deze natte gronden zijn mogelijk ook de reden van het ontbreken van meer bewoning
en het verkleinen van de omwalling in de 18de eeuw. Dit wijst erop dat de archeologische verwachting
binnen het projectgebied eerder klein is en mogelijk ook te situeren onder een puinpakket. Het digitaal
hoogtemodel (DHM) wijst in elk geval niet op een substantiële ophoging (fig. 1.8).
Historische kaarten tonen aan dat de omgeving van het projectgebied nat is en verstoken van
bewoning. De kaart van Ferraris uit 1777 (fig. 1.9) toont duidelijke natte weilanden. De 19de eeuwse
kaart van Vandermaelen (fig. 1.10) toont eveneens natte weilanden.
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Fig. 1.7: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied9.

Fig. 1.8: Uittreksel uit het DHM met situering van het projectgebied10.
9
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Fig. 1.9: Uittreksel uit de kaart van Ferraris (1777) met situering van het projectgebied11.

Fig. 1.10: Uittreksel uit de kaart Vandermaelen (1846-1854) met situering van het projectgebied12.
11
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1.2.3 Bestaande infrastructuur
De bestaande infrastructuur betreft de zuidelijke grens van de groenaanleg rond de residentie Beatrijs
(fig. 1.11). Er staan 12 populieren die moeten gerooid worden voor de aanleg van het fietspad. De
percelen in het oosten zijn volkstuintjes.

Fig. 1.11: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied13.

1.2.4 Confrontatie met de geplande werken
De geplande werken bestaan uit de aanleg van een 3m breed fietspad van ongeveer 125m lang met
een fundering van 65cm. Dit fietspad zal aangelegd worden tussen de Leopoldvest in het westen en
een bestaand fietspad in het oosten (fig. 1.4 & fig. 1.5). De werken worden uitgevoerd in een deel van
het projectgebied. Enkel dit deel van het projectgebied met een oppervlakte van 859 m2, het
vergunningsgebied, maakt deel uit van deze archeologienota.
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
maakt dat een onderzoek weinig zinvol is aangezien de smalle te verstoren strook geen mogelijkheden
biedt voor het in een ruimere context onderzoeken van eventueel aangetroffen sporen. Hierdoor is de
potentiele kenniswinst uiterst gering. Bijkomend is de algemene verwachting laag omwille van de natte
ondergrond en het gebrek aan bewoning hierdoor. Dit is geweten vanaf de 18de eeuw, maar nagenoeg
zeker ook van toepassing voor de oudere periodes.

13
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1.3 Samenvatting
Voor de aanleg van een 3m breed fietspad tussen de Leopoldvest en een bestaand fietspad dient er
een inschatting gemaakt te worden van het archeologisch potentieel.
Doordat de werken niet van die aard zijn dat ze kunnen bijdragen tot potentiele kenniswinst omwille
van de zeer smalle te onderzoeken zone en de natte ondergrond waardoor bewoning vanaf de 18de
eeuw, maar nagenoeg zeker ook daarvoor onbestaande is. Hierdoor is verder archeologisch onderzoek
dan ook niet te verantwoorden.
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