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Programma van maatregelen proefsleuvenonderzoek

1. Inleiding

In het kader van de geplande verkaveling van het projectgebied aan de Adolf Loosveldstraat
te Tielt, werd een vooronderzoek (proefsleuvenonderzoek) uitgevoerd. In totaal konden bij het
proefsleuvenonderzoek 21 sporen opgemeten worden, waarvan vijf een natuurlijke oorsprong
kende. De andere sporen betroffen paalsporen, kuilen,greppeltjes en verstoringen. Op basis
van een fragment rood geglazuurd aardewerk kon één van de paalsporen gedateerd worden
in de late middeleeuwen - nieuwe tijd. De sporen behoren niet tot een structuur. Er werd geen
archeologische site aangetroffen. Derhalve dienen geen verdere maatregelen getroffen
worden. Het volledige plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook
worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.

Figuur: Sleuven en sporen op kadaster (zie bijlage 3 in het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek).
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2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Op basis van de geplande verstoring in de bodem ter hoogte van de Adolf Loosveldstraat te
Tielt drong zich na een bureaustudie (projectcode: 2016K159) een archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem op. Het plangebied is ca. 1271m² groot. De inrichting
van het projectgebied bestaat voornamelijk uit kavels waarop meergezinswoningen zullen
worden gebouwd.
Op terrein werden twee proefsleuven en twee kijkvensters aangelegd met een noordwestzuidoost oriëntatie.
Op basis van de gezette profielen kon vastgesteld worden dat de bodemopbouw ter hoogte
van het projectgebied relatief goed bewaard is.
In totaal konden bij het proefsleuvenonderzoek twaalf sporen opgemeten worden, waarvan vijf
een natuurlijke oorsprong kende. De andere sporen betroffen paalsporen, kuilen, greppeltjes
en verstoringen. Op basis van een fragment rood geglazuurd aardewerk kon één van de
paalsporen gedateerd worden in de late middeleeuwen - nieuwe tijd. De sporen behoren niet
tot een structuur. Er werd geen archeologische site aangetroffen.
Wegens het gebrek aan relevante archeologische sporen wordt er verder geen archeologisch
vervolgonderzoek geadviseerd. Er dienen geen bijkomende maatregelen genomen te worden.

2.2. De aanwezigheid van de archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van de resultaten proefsleuvenonderzoek) bleek
dat er zich op het terrein geen archeologische site bevond.

2.3. Waardering van de archeologische site
De prospectie met ingreep in de bodem toonde aan dat de bodem hier nog relatief goed
bewaard was. Het potentieel tot kennisvermeerdering van de waargenomen archeologische
sporen wordt als dermate laag ingeschat dat een vervolgonderzoek niet wordt geadviseerd.

2.4. Impactbepaling
De geplande werken zullen de gronden danig verstoren. Aangezien er echter geen
archeologische waardevolle site aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch
erfgoed en kunnen deze werken van start gaan.
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2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dienen geen verdere maatregelen
genomen te worden.

2.6. Deponering
Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek bewaard
worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat, 8770 Ingelmunster. Na
afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble definitief bewaard bij de
bouwheer: MC Bouw. Bewaring gebeurt conform de bepalingen in de Code Van Goede
Praktijk (hoofdstuk 30.2).

