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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar
aanleiding van een geplande aanvraag voor een verkavelingsgunning te Tielt
Ruiseleedsesteenweg, waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop
de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken
Het projectgebied, met een totale oppervlakte van circa 5090m², bestaat uit twee zones
die van elkaar gescheiden worden door een woning met omliggende tuin (huisnummer
59) en een oprit naar een landbouwbedrijf. Beide zones zullen worden verkaveld in 4
loten. 1 Ter hoogte van de noordelijke zone (circa 2990m² groot) wordt open bebouwing
voorzien, ter hoogte van de zuidelijke zone (circa 2100m²) halfopen bebouwing. Naast
de bouw van de woningen omvatten de geplande werken ook nog uit de aanleg van
nutsleidingen, en de aanleg van tuinzones. De verkaveling ligt aan een uitgeruste weg, en
binnen het projectgebied zelf komt geen nieuwe wegenis te liggen. Meer informatie over
de bouwwerken met ingreep in de bodem is momenteel niet gekend.

1

Informatie verkregen van initiatiefnemer.
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Figuur 1: Ontwerpplan (bijlage 4; bron: Geopunt, opdrachtgever).
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en
de omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem.
Het doel hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is.
Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende
bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en de stad Tielt in het algemeen werd de online databank van
de CAI (Centraal Archeologische Inventaris) geraadpleegd.2 Ook werd bijkomende
informatie ingewonnen bij Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. Als aanvulling hierop
werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt3, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius4, een databank die
kaarten bundelt van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke
Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze
weg werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70
van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd het plangebied geprojecteerd, om
zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen.
Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de
landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan dat
beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.5 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.6
Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische
kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd
omdat dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit niet kan ingepast worden
binnen deze archeologienota. Bovendien zou dit onderzoek voornamelijk bijkomende
https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
4 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
5 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
6 http://www.ngi.be/topomapviewer/
2
3
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info aanleveren betreffende de historische bewoningsgeschiedenis van het perceel (bvb.
eigenaarsinformatie) en niet betreffende de archeologische weerslag van deze
bewoning.

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante
informatie te verzamelen betreffende het plangebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd
getracht deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten
die als bijlage bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie
in een tekst gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en
welke onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd
door de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd
met behulp van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op
de Centraal Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis
van Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering7,8
De stad Tielt ligt centraal in het westen van de provincie West-Vlaanderen, tussen de
steden Roeselare en Deinze, en circa 25 km ten noorden van Kortrijk. Tielt bestaat uit de
fusiegemeenten Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. De stad grenst in het
noorden aan de gemeenten Wingene en Ruiselede, in het oosten aan Poeke
(deelgemeente van Aalter), Vinkt en Wontergem (deelgemeenten van de stad Deinze), in
het zuiden aan de gemeenten Dentergem, Oostrozebeke en Meulebeke en in het westen
aan de gemeente Pittem en Egem (deelgemeente van Pittem).
Het projectgebied situeert zich ten noordoosten van de stadskern van Tielt (zie figuur 2
en bijlage 1). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Ruiseleedsesteenweg in
het noordwesten, en door aanpalende bebouwing en weiden in de andere
windrichtingen (zie figuur 3 en bijlage 2). Kadastraal zijn de percelen terug te vinden
onder Tielt, afdeling 2, sectie A, perceel 913a (partim), 911l (partim) en 909d (partim)
(zie figuur 4 en bijlage 3). Het volledige projectgebied is momenteel in gebruik als
weiland, met uitzondering van de noordoostelijke hoek van de zuidelijke zone waar zich
een stuk van een wegenis bevindt. Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het
projectgebied gekarteerd als akker- en weiland (zie zie figuur 5 en bijlage 5).9

http://www.geopunt.be/.
http://www.ngi.be/topomapviewer/.
9 http://www.geopunt.be/
7
8
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Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (bijlage 1; bron: Geopunt).

Figuur 3: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het onderzoeksgebied (bijlage 2; bron: NGI).
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Figuur 4: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bijlage 3; bron: Geopunt).

Figuur 5: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het plangebied (bijlage 5; bron: Geopunt).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Tielt is gelegen in de zandleemstreek. Het reliëf is sterk golvend met hoogtes die
variëren tussen +14m TAW en +51m TAW. De grote hoogteverschillen zijn te verklaren
door de ligging van Tielt op een oost-west gerichte cuestarug. Deze is goed zichtbaar op
het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (zie figuur 6 en bijlage 6).10 De cuesta van Tielt
vormt de overgang tussen de vlakke Vlaamse vallei in het noorden en het lichtgolvende
Midden-Vlaanderen in het zuiden.11 In het zuiden wordt het landschap bepaald door de
Poelberg, een geïsoleerde heuvel van +45m TAW die opgenomen is in de
Landschapsatlas12, en minder geprononceerde kouterruggen zoals de Marialoopkouter.
Door de relatief hoge ligging op een heuvelrug wordt een waterscheidingsgebied
gevormd van beekstelsels, waarbij deze in het noorden afwateren naar de Rivierbeek, in
het oosten naar de Gentse kanalen (via de Poekebeek) en in het westen en zuiden naar
de Leie (via de Mandel en de Mandelbeek).13
Het projectgebied ligt aan de rand van een noordoostelijke uitloper van de cuesta van
Tielt (zie figuur 6 en bijlage 6). Circa 1 km ten noordwesten van het onderzoeksgebied
stroomt de Poekebeek, en circa 400m ten noordwesten een zijbeekje van de Poekebeek.
Het terrein helt geleidelijk af in noordelijke richting, met een hoogteverschil van circa
1,7m over een afstand van 142m. Op zijn hoogste punt, ligt het terrein op +33,5 m TAW
(zie figuur 7 en bijlage 7).14 De bodemerosiekaart uit 2017 geeft aan dat de potentiële
bodemerosie op de site zeer laag is (zie figuur 8 en bijlage 11). Deze kaart houdt onder
meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

http://www.geopunt.be/
AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED 2017: Tielt, Inventaris
Onroerend
Erfgoed
[online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122112 (geraadpleegd op 27 april 2017).
12 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10429 (geraadpleegd op 27 april 2017).
13
AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED 2017: Tielt, Inventaris
Onroerend
Erfgoed
[online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122112 (geraadpleegd op 27 april 2017).
14 http://www.geopunt.be/
10
11
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Figuur 6: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen met aanduiding van het projectgebied (bijlage 6; bron:
Geopunt).

Figuur 7: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen met aanduiding van het projectgebied en drie hoogteprofielen
(bijlage 7; bron: Geopunt).
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Figuur 8: Potentiële bodemerosiekaart uit 2017 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 11; bron:
Geopunt).

2.1.3. Geologische situering15
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het
Lid van Pittem.16 Deze bestaan uit grijsgroene, glimmer en glauconiethoudende zandige
klei. Lokaal komen in deze afzettingen zandsteenbanken (veldsteen) voor, die soms veel
fossielindrukken bevatten. Het lid van Pittem volgt in grote lijnen de cuestarug en is een
onderdeel van de Formatie van Gentbrugge (zie figuur 9 en bijlage 8). Deze formatie
wordt gevormd door mariene klei-, silt- en zandlagen, afgezet in de zee die het noorden
van België bedekte in het Ypresiaan (rond 50 miljoen jaar geleden, in het Vroeg-Eoceen).
De Quartair geologische kaart geeft aan dat er zich geen geen Holocene en/of
Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden (zie figuur 10 en
bijlage 9).17 De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus
niet worden afgebeeld.
http://www.geopunt.be/.
http://www.geopunt.be/
17 http://www.geopunt.be/
15
16

15

ARCHEOLOGIENOTA TIELT RUISELEEDSESTEENWEG
PROJECTCODE: 2016K254

VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figuur 9: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bijlage 8; bron: Geopunt).

Figuur 10: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bijlage 9; bron: Geopunt).
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2.1.4. Bodemkundige situering
Op de bodemkaart is te zien dat er in de omgeving van het projectgebied vooral vochtige
tot natte zandleembodems voorkomen, met ter hoogte van de beekvalleien natte
kleibodems (zie figuur 11 en bijlage 10). Binnen het onderzoeksgebied zelf komen twee
bodemtypes voor:

18

-

Het zuidwestelijke deel van het projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd
als een bebouwde zone (OB).18 Deze bodems vallen onder de zogenaamde
kunstmatige gronden, waarbij het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens
gewijzigd of vernietigd is. Dit wil echter niet zeggen dat de bodem niet meer
archeologisch relevant is.

-

Het noordoostelijke deel van het projectgebied staat gekarteerd als vochtige
zandleem van het type w-Ldc. Dit zijn matig natte zandleembodems met een
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont en klei-zand op geringe of matige
diepte. De bouwvoor heeft een donkere grijsbruine kleur. Onder de Ap komt een
bleekbruine uitgeloogde horizont voor die aan de contactzone met de textuur B
zwakke roestverschijnselen vertoont. De textuur B is verbrokkeld, sterk gevlekt
en door oxydo-reductieverschijnselen met bruinrode en grijze vlekken
doorweven. Soms wordt het materiaal zwaarder of zandiger in de diepte. Heel
dikwijls komt op wisselende diepte het Tertiair substraat voor. Boven het klei- of
klei-zandsubstraat komt veelal een roestige band voor ten gevolge van het
stagnerend water. Roestverschijnselen beginnen globaal in het bovenste deel van
de textuur B. Deze bodems zijn te nat in de winter, blijven lang fris in de lente en
zijn algemeen goed vochthoudend in de zomer. Het zijn goede akkerlandgronden,
en mits drainering geschikt voor alle teelten. Ze zijn zeer geschikt voor weiland.

http://www.geopunt.be/
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Figuur 11: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bijlage 10; bron: Geopunt).
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2.2. Historische beschrijving 19, 20
Hieronder zal eerst de algemene historische situering van Tielt behandeld worden, en
daarna de specifieke situering van het projectgebied.
Historische situering Tielt
De ligging op de cuestarug heeft in belangrijke mate de occupatiegeschiedenis van Tielt
bepaald. Meso- en neolithische silexartefacten wijzen op prehistorische bewoning in dit
hoger gelegen gebied, onder meer ten westen van het stadscentrum. Recente
archeologische vondsten geven aan dat de rug ook tijdens de Romeinse periode
bewoond was. Dit zou de hypothese kunnen staven dat het tracé van het Romeins
diverticulum - van Blicquy tot Oudenburg - vanaf de Leie via de Tieltse hoogte naar de
kust liep. Dan zou de naam Tielt kunnen afgeleid zijn van het Latijnse "tilia" (linde),
"tiletum" (bos van lindebomen) of van "tegula" (dakpannen).
Een andere hypothese is dat de eerste bewoningskern van Frankische oorsprong is, te
dateren tussen de 7de en het begin van de 9de eeuw, met een vermoedelijke locatie
tussen de huidige Markt en de Poekebeek. In dit geval zou het toponiem een Germaanse
oorsprong kunnen hebben, met name "ten hille" (op de heuvel) of "teul" (bundel, tuil).
Zeker tot aan de 8ste eeuw blijft het gebied rond het Plateau van Tielt in hoofdzaak
bedekt door natuurbos. De oudste vermelding van Tielt dateert uit 1105 en handelt over
een bidplaats. Rond deze bidplaats, die vermoedelijk teruggaat tot de 9de of 10de eeuw,
ontstond een bevolkingskern.
Vanaf het einde van de 12de eeuw sprak men van Tielt-binnen en Tielt-buiten. Tieltbinnen oefende vanaf de 13de eeuw meer openbare functies uit en verwierf stedelijke
rechten, terwijl Tielt-buiten een uitgesproken landelijk karakter had. In de 14de eeuw
werden de grenzen van Tielt-buiten definitief vastgelegd: de zogenaamde Roede van
Tielt waarbinnen een vijftigtal heerlijkheden rechtspraak hielden. Tielt kende in deze
periode een grote bloei (onder andere door de lakennijverheid) en kreeg een
concentrisch stratenpatroon met de Markt als centrum. De stad werd nooit omwald,
maar had balies, een soort van slagbomen, aan de belangrijkste toegangen van de stad.

AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED 2017: Tielt, Inventaris
Onroerend
Erfgoed
[online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122112 (geraadpleegd op 27 april 2017).
20 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Historische stadskern van Tielt, Inventaris Onroerend Erfgoed
[online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300523 (geraadpleegd op 27 april 2017).
19
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De onversterkte stad werd op het einde van de 14de en in de 15de eeuw regelmatig het
slachtoffer van plunderingen en verwoestingen.
In de eerste helft van de 16de eeuw kende de stad een bloeiperiode door de
linnennijverheid, wat gepaard ging met een bevolkingstoename. Tielt concentreerde
zich vooral op de productie van vlas en het bleken van het lijnwaad. De oorlogen van de
tweede helft van de 16de eeuw betekenden weer een crisis voor de stad. De
wederopbouw kwam er in de 17de eeuw, en uit deze periode stammen ook de eerste
kaarten van Tielt. Hierop is te zien dat de stad tot dan een erg landelijk karakter behield
(zie figuur 12). Tielt-buiten bestond uit landbouwgebied en werd niet afgebeeld. In het
begin van de 18de eeuw waren de meeste toegangswegen naar de stad nog landwegen,
maar in de tweede helft van de 18de eeuw maakten deze plaats voor nieuwe steenwegen.
Ook in de 19de eeuw werden nieuwe steenwegen aangelegd, alsook een spoor- en
tramlijn. De 20ste eeuw luidde de industrialisatie in voor Tielt en omgeving, met onder
andere de mechanisatie van de textielindustrie, het ontstaan van een schoennijverheid
en het oprichten van drukkerij-uitgeverij Lannoo. Buiten de stad werd het gebied
ontbost en werden meer industriële gewassen gekweekt. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog was Tielt de hoofdstad van het bezette België ten westen van de Schelde
en het hoofdkwartier van de Duitse bezetter. De stad werd dan ook gebombardeerd. In
het interbellum trachtten de verschillende nijverheden zich te herstellen. Het
omliggende land schakelde over naar varkens- en graanteelt. Ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd Tielt gebombardeerd. Na de oorlog werden rond de stad
industriezones aangelegd.
Historische situering omgeving projectgebied
Over de historische situering van het projectgebied is niet veel geweten. Op de oudste
kaart van Tielt is het projectgebied niet te zien (kaart uit Flandria Illustrata, zie figuur
12). Het was gelegen in de "Tommehoek", één van de 17de eeuwse prekadastrale
indelingen van Tielt-buiten. De huidige Ruiseleedsesteenweg gaat minstens terug tot het
begin van de 17de eeuw, toen hij vermeld werd als "den wech van Thielt naer den ouden
wal" op een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (ca. 1600).21 De weg was in de
17de en 18de eeuw nog van secundair belang, maar werd belangrijker vanaf circa 1840,
toen hij grotendeels op het bestaande tracé aangelegd werd als steenweg waarbij onder

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Ruiseleedsesteenweg (Tielt), Inventaris Onroerend Erfgoed
[online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/112566 (geraadpleegd op 27 april 2017).
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meer enkele bochten worden rechtgetrokken. Volgens de Ferrariskaart uit 1771-1778
(zie figuur 13 en bijlage 12) was het projectgebied in deze periode deels in gebruik als
akker en deels als boomgaard. In het noordwesten zou het plangebied doorsneden
worden door een wegtracé (de voorloper van de Ruiseleedsesteenweg). Deze kaart
vertoont echter een lichte deviatie, en het is dus mogelijk dat de weg zich ook toen al ten
noordwesten van het plangebied bevond. Er lijkt geen bebouwing aanwezig te zijn
binnen het onderzoeksgebied, wel ten oosten, zuiden en westen ervan. Op kaarten van
rond het midden van de 19de eeuw is eveneens geen bewoning weergegeven binnen het
projectgebied (zie figuren 14 t.e.m. 16, en bijlagen 13 t.e.m 15). Op de Atlas der
Buurtwegen uit 1841 bevindt de weg zich op haar huidige plaats, maar op de Poppkaart
uit 1842-1879 loopt de weg in het noordoosten opnieuw door het projectgebied en op
de Vandermaelenkaart uit 1846-1854 ligt het projectgebied nog verder naar het
noordwesten. Het zich verplaatsen van het wegtracé heeft ook hier waarschijnlijk te
maken met een deviatie van de kaart en niet met de actuele historische ontwikkeling
van het gebied. Het is aannemelijk te stellen dat het projectgebied zich steeds ten
zuidoosten van de weg heeft bevonden die het tracé van de huidig Ruiseleedsesteenweg
volgt. Op een luchtfoto uit 1971 is te zien dat de percelen nog steeds niet bebouwd zijn
(zie figuur 17 en bijlage 16), een situatie die zo gebleven is tot op heden (zie figuur 18 en
17 en bijlage 19 en 18). Het terrein lijkt de laatste eeuwen steeds in gebruik te zijn
geweest als landbouwgrond.
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Figuur 1: Plattegrond van Tielt uit Flandria Illustrata
http://www.flandrica.be/flandrica/items/show/765).

opgemaakt

door

Sanderus

(bron:

Figuur 2: Ferrariskaart uit 1771-1778 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 12; bron: Geopunt).
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Figuur 3: Atlas der Buurtwegen uit 1841 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 13; bron:
Geopunt).

Figuur 4: Poppkaart uit 1842-1879 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 14; bron: Geopunt).
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Figuur 5: Vandermaelenkaart uit 1846-1854 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 15; bron:
Geopunt).

Figuur 17: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 16; bron: Geopunt).
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Figuur 18: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 17; bron: Geopunt).

Figuur 19: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied (bijlage 18; bron: Geopunt).
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2.3. Archeologisch kader 22
Onderzoek in en om Tielt
Op het grondgebied van de Stad Tielt zijn heel wat archeologische sites bekend. De
meeste zijn gekend als gevolg van onderzoeken zonder ingreep in de bodem. Hieronder
vallen cartografische en historische studies, luchtfotografische prospecties en
veldprospecties. De studie van het kaartmateriaal en de historische gegevens leverde
een groot aantal sites met walgracht op in de regio rond de stadskern van Tielt,
voornamelijk uit de late middeleeuwen (o.a. CAI ID 72821, 72825, 72826, 72827,
72834, 76934, 76938, 76939, en 76935). Tijdens archeologische luchtfotografische
prospecties in 1992, uitgevoerd door de Universiteit Gent, kwamen een aantal circulaire
structuren aan het licht ten noordenoosten en ten oosten van het centrum (o.a. CAI ID
154799, 154802, en 154803).23 Deze structuren worden geïnterpreteerd als
grafheuvels uit de bronstijd. De CAI-kaart geeft ook aan dat er ten westen van het
stadscentrum verschillende prehistorische vondsten gedaan zijn tijdens veldprospecties
in 1990.24 Deze prospecties leverden vooral neolithische vondstenconcentraties op (CAI
ID 76451, 161487, 161490), met daarnaast soms ook mesolithisch materiaal (CAI ID
161486 en 161488). Op twee locaties werden paleolithische artefacten aangetroffen
(CAI ID 161241 en 161242).
Archeologische onderzoeken met ingreep in de bodem zijn eerder schaars. In 2005 vond
er een proefsleuvenonderzoek plaats in het centrum van Tielt, aan de Markt (CAI ID
76979, 76980, en 76982)25. Daarbij kwamen naast de restanten van het 18de eeuws
schepenhuis ook resten aan het licht van de laatmiddeleeuwse lakenhal (late 14de-15de
eeuw) en een laatmiddeleeuwse waterleiding bestaande uit een uitgeholde boomstam
en bakstenen (vermoedelijk 14de-15de eeuw, met aanpassingen in de 15de-16de eeuw).
Verder werden verschillende middeleeuwse ophogingslagen aangesneden en werd er
Romeins aardewerk aangetroffen net boven de natuurlijke bodem en verspit in andere
middeleeuwse kuilen. Dit aardewerk wijst op menselijke aanwezigheid op de cuesta van
Tielt in de Romeinse periode. Bij de aanleg van de Zuiderring in 2007 werd een kleine
archeologische opgraving verricht, waarbij sporen uit de middeleeuwen werden
aangesneden. Een recent proefsleuvenonderzoek ten westen van de Zuiderring,
uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv in februari 2016, leverde een beperkt
https://cai.onroerenderfgoed.be/
Bourgeois J. et al. 1998.
24 Calmeyn D. 1994.
25 De Gryse J. 2006.
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aantal sporen op.26 Het betreft voornamelijk gracht- en greppelstructuren zonder
dateerbaar vondstmateriaal. Een waterkuil en kuil konden op basis van het aangetroffen
aardewerk in de ijzertijd gedateerd worden. Ook een vierpostenspieker kan mogelijk in
deze periode geplaatst worden. Op de site werd ook een pakket met aardewerk uit de
volle middeleeuwen aangesneden. Een ander onderzoek dit jaar ter hoogte van de
Wakkensesteenweg legde een site met walgracht bloot, waarbij het vondstenmateriaal
terug zou gaan tot in de 12de eeuw.27
Onderzoek in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied
Zoals op figuur 20 en bijlage 19 te zien is, werd in de onmiddellijke omgeving van het
projectgebied nog nauwelijks archeologische onderzoek uitgevoerd. Binnen een straal
van 2km zijn enkel een aantal sites met walgracht gekend ten noorden, noordwesten en
zuiden van het plangebied (CAI ID 72821, 72822, en 72828) en enkele grafheuvels uit
de bronstijd ten westen van het plangebied (CAI ID 154799, 154802, en 154803).

Figuur 20: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van de archeologische locaties zoals gekend uit de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI) (bijlage 19; bron: Geopunt/CAI).

26
27

Vanhoutte C. 2016.
Van der Dooren L. et.al.2016.
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

Het projectgebied ligt aan de rand van een noordoostelijke uitloper van de cuesta
van Tielt. Circa 1 km ten noordwesten van het onderzoeksgebied stroomt de
Poekebeek, en circa 400m ten noordwesten een zijbeekje van de Poekebeek. Het
terrein, dat geleidelijk afhelt in noordelijke richting, is niet erosiegevoelig. De
bodem bestaat uit matig natte zandleem en is (mits drainage) geschikt voor
landbouw.
Over het plangebied zelf zijn nog geen archeologische gegevens gekend, en ook in
de omgeving werden nog niet veel onderzoeken gedaan waardoor de
archeologische kennis over het gebied relatief klein is. Uit de nabije omgeving zijn
enkele grafcirkels uit de bronstijd gekend, alsook enkele sites met walgracht uit
de late middeleeuwen of nieuwe tijd. In de ruimere omgeving werden ook een
aantal vondsten en sporen aangetroffen uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse
periode en de middeleeuwen.
Oude kaarten en luchtfoto’s tonen aan dat er in de periode vanaf circa 1770 tot
heden geen gebouwen hebben gestaan binnen het projectgebied. Het terrein, dat
zich bevindt aan een weg die minstens teruggaat tot in 1600, lijkt de laatste
eeuwen steeds een landbouwfunctie gehad te hebben. Er zijn dan ook geen
indicaties dat de bodem (deels) verstoord is.

Besluitend kan gesteld worden dat er voor de periodes vroeger dan circa 1770 geen
gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een
site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. Op basis van de landschappelijke
ligging van het terrein, de geologische en bodemkundige gegevens, de archeologische
voorkennis en het gebruik van het projectgebied volgens de historische kaarten kan aan
het projectgebied een matig archeologisch potentieel toegedicht worden. Het terrein ligt
op een verhevenheid in het landschap, maar wel al op enige afstand van een waterloop.
Gezien de vrij natte bodemgesteldheid is de bodem agrarisch slechts matig interessant.
In de omgeving werden reeds enkele archeologische vaststellingen gedaan, maar deze
gebeurden voornamelijk op basis van historisch kaartmateriaal en enkele
luchtfotografische prospecties. De landschappelijke situering van deze waarnemingen
kent echter geen significante verschillen ten opzichte van deze binnen het projectgebied,
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en bijgevolg kan de aanwezigheid van archeologische sporen binnen het projectgebied
niet uitgesloten worden. Er zijn bovendien geen indicaties dat de bodem reeds verstoord
werd, behalve misschien ter hoogte van de noordoostelijke hoek van de zuidelijke zone
waar een wegenis ligt. Het projectgebied lijkt de laatste eeuwen steeds een landelijk
karakter gehad te hebben. De enige manier om concrete informatie in te winnen over de
al dan niet aanwezigheid van (een) archeologische site(s) uit de steentijd, de
metaaltijden, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd, is veldonderzoek.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur
gebeurt via een zo miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem de afwezigheid van een archeologische site
niet kan staven, wordt overgegaan naar een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In
geval de aanwezigheid van een archeologische site wordt bevestigd, dient men te
proberen die in situ te bewaren. Indien dit niet mogelijk is, dient men over te gaan tot
een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de aan- of
afwezigheid van een archeologische site. Hiervoor zou verder onderzoek op het terrein
moeten gebeuren. Ter hoogte van het projectgebied, dat een totale oppervlakte heeft
van circa 0,51ha, zal de grond verkaveld worden in acht loten. De ingreep in de bodem
zal voornamelijk bestaan uit uitgravingen ten behoeve van de funderingen voor de
individuele woningen en graafwerken voor de verschillende nutsleidingen. Deze werken
brengen onvermijdelijk een verstoring van de bodem met zich mee, waardoor
archeologische gegevens verloren kunnen gaan.
Het vooronderzoek dient in een uitgesteld traject uitgevoerd te worden. De huidige
eigenaars geven namelijk geen toestemming tot enig vooronderzoek op de percelen
voordat de vergunning verleend is.

2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit
onderzoek.
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2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van
de ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten.
Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie
verkregen worden. De methode wordt binnen de archeologie vooral aangewend om het
bodemkundig potentieel na te gaan voor de aanwezigheid van goed bewaarde
steentijdsites. Op basis van de bodemkaart zijn er echter geen indicaties dat er binnen
het projectgebied een begraven bodem (vb. podzolbodem) te verwachten is waarin een
steentijdsite zou kunnen bewaard zijn. Vandaar dat dit landschappelijk
bodemonderzoek hier niet wordt geadviseerd.
2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken
van de ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van
explosieven. Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken:
magnetometrie, weerstandsmetingen, grondradar,… Dit type onderzoek wordt voor
deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet schadelijk, is dit onderzoek
niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige vraagstellingen te kunnen
beantwoorden.
2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Deze onderzoeksmethode wordt echter niet
weerhouden aangezien het hier gaat om een terrein dat in gebruik is als weiland. De
methode kan slechts goede resultaten geven op geploegde bodem.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. Aangezien er op basis van de bodemkaart geen indicatie is voor enig
bodemkundig potentieel op goed bewaarde steentijdsites, wordt aan het huidige
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projectgebied een lage verwachting toegekend omtrent goed bewaarde steentijdsites.
Bijgevolg wordt geen archeologisch booronderzoek geadviseerd. Echter, indien bij het
proefsleuvenonderzoek (wordt wel geadviseerd) toch lokaal enig potentieel aan
steentijd naar boven komt, dan dient dit verder onderzocht en kan men indien nodig
lokaal overgaan tot archeologische boringen. Dergelijk onderzoek dient dan te gebeuren
conform de Code van Goede Praktijk.
2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief
deel van dat terrein op te graven. Op die manier kunnen verantwoorde uitspraken
worden gedaan voor de rest van het terrein.
Om het projectgebied verder te evalueren wordt een vooronderzoek met ingreep in de
bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Proefsleuven geven
niet alleen informatie over de verspreiding, bewaring, datering en aard van eventuele
archeologische restanten, ze geven ook een duidelijk zicht op de opbouw van de bodem
en op eventuele verstoringen.

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid
van een wegenis ter hoogte van de noordoostelijke hoek van de zuidelijke zone.
Deze zal echter waarschijnlijk geen grote invloed hebben op de bewaring van
eventueel aanwezige archeologische bodemsporen.
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Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
De potentiële bodemerosiekaart geeft aan de het terrein niet erosiegevoelig is.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De ingreep in de bodem zal voornamelijk bestaan uit uitgravingen ten behoeve
van de funderingen voor de individuele woningen en graafwerken voor de
verschillende nutsleidingen. Deze werken brengen onvermijdelijk een verstoring
van de bodem met zich mee, waardoor archeologische gegevens verloren kunnen
gaan.



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis
van het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De
hoogstwaarschijnlijke aan- of afwezigheid van een archeologische site kan
namelijk niet afdoende worden gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde
uitspraak mogelijk is omtrent de verder te nemen maatregelen. Bijgevolg is het
noodzakelijk bijkomend onderzoek voor te stellen.
Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om over te gaan tot een
proefsleuvenonderzoek. De modaliteiten en vraagstellingen van deze
onderzoeksmethode worden besproken in het programma van maatregelen. Het
onderzoek is succesvol beëindigd wanneer de vraagstellingen succesvol kunnen
worden beantwoord.
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3. Samenvatting
Het projectgebied (circa 0,51 ha) situeert zich ten noordoosten van de stadskern van
Tielt. Het onderzoeksgebied bestaat uit twee zones die van elkaar gescheiden worden
door een woning met omliggende tuin en een oprit naar een landbouwbedrijf. Beide
zones worden begrensd door de Ruiseleedsesteenweg in het noordwesten, en door
aanpalende bebouwing en weiden in de andere windrichtingen. Het volledige
projectgebied is momenteel in gebruik als weiland, met uitzondering van de
noordoostelijke hoek van de zuidelijke zone die verhard is. Het terrein ligt op de flank
van een noordoostelijke uitloper van de cuesta van Tielt. Circa 1km ten noordwesten
van het onderzoeksgebied stroomt de Poekebeek, en circa 400m ten noordwesten een
zijbeekje van die beek. Het terrein helt geleidelijk af in noordelijke richting en is niet
erosiegevoelig. De bodem bestaat uit matig natte zandleem en is matig geschikt voor
landbouw. Ter hoogte van het projectgebied zal de grond verkaveld worden in acht
loten. De ingreep in de bodem zal voornamelijk bestaan uit uitgravingen ten behoeve
van de funderingen voor de individuele woningen en uit graafwerken voor de
verschillende nutsleidingen. Deze werken brengen onvermijdelijk een verstoring van de
bodem met zich mee, waardoor archeologische gegevens verloren kunnen gaan.
Over het plangebied zelf zijn nog geen archeologische gegevens gekend, en ook in de
omgeving werden nog niet veel onderzoeken gedaan waardoor de archeologische kennis
over het gebied relatief klein is. Uit de nabije omgeving zijn enkele grafcirkels uit de
bronstijd gekend, alsook enkele sites met walgracht uit de late middeleeuwen of nieuwe
tijd. In de ruimere omgeving werden ook een aantal vondsten en sporen aangetroffen uit
de steentijd, ijzertijd, Romeinse periode en de middeleeuwen. Oude kaarten en
luchtfoto’s tonen aan dat er in de periode vanaf circa 1770 tot heden geen gebouwen
hebben gestaan binnen het projectgebied. Het terrein, dat zich bevindt aan een weg die
minstens teruggaat tot in 1600, lijkt de laatste eeuwen steeds een landbouwfunctie
gehad te hebben. Er zijn dan ook geen indicaties dat de bodem (deels) verstoord is.
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De aan- of afwezigheid van een
archeologische site kan namelijk niet afdoende worden gestaafd waardoor ook geen
gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te nemen maatregelen. Om het
archeologisch potentieel beter te kunnen inschatten wordt een vooronderzoek met
ingreep in de bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
Proefsleuven geven niet alleen informatie over de verspreiding, bewaring, datering en

33

ARCHEOLOGIENOTA TIELT RUISELEEDSESTEENWEG
PROJECTCODE: 2016K254

VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aard van eventuele archeologische restanten, ze geven ook een duidelijk zicht op de
opbouw van de bodem en eventueel aanwezige verstoringen.
Gezien de huidige eigenaars van de gronden geen toestemming geven tot enig
vooronderzoek ter hoogte van het projectgebied, dient dit vooronderzoek in een
uitgesteld traject te gebeuren.
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