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INLEIDING
ALGEMEEN

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het zijn dat het toevoegen van een archeologienota
aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt geschreven door een erkend
archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en een advies voor vrijgave of
eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een omgevingsvergunning is afhankelijk van een aantal
criteria:
De totale oppervlakte van de percelen
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen
De ruimtelijke bestemming van het terrein
- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of de site volgens de inventaris

Figuur 1: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT
Naar aanleiding van een omgevingsvergunning heeft ARCHEBO bvba in opdracht van DIVATEC bvba een
archeologienota opgemaakt voor een projectgebied aan de Tramstraat in Meensel-Kiezegem, een
deelgemeente van Tielt-Winge, een gemeente gelegen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Op het
terrein zal door de opdrachtgever op de grens tussen het agrarisch gebied en het natuurgebied een talud
aangelegd worden en zal in het zuidoosten van het terrein een bufferzone met een capaciteit van 130m³
voorzien worden. Het projectgebied is ca. 25 493,55 m².
Aangezien de aanvraag voor een omgevingsvergunning na 1 juni 2016 werd ingediend, is een
archeologienota evenwel vereist, zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8
en 5.4.9). Het bureauonderzoek werd uitgevoerd in oktober 2018 onder leiding van erkend archeoloog Jan
Claesen. Contactpersoon bij de opdrachtgever, DIVATEC bvba, was dhr. Dieter Vandepoel. In de
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onderhavige archeologienota worden de locatie van het terrein en de reeds uitgevoerde werken
geanalyseerd.
Administratieve fiche
Naam site:
Onderzoek:
Ligging:

Kadaster:

Coördinaten:
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Uitvoerder:
Projectcode bureauonderzoek:
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Tielt-Winge – Tramstraat
Archeologienota
Vlaams-Brabant, Tielt-Winge, deelgemeente
Meensel-Kiezegem,
Tramstraat
zonder
nummer
Tielt-Winge, afdeling 3 (Meensel-Kiezegem),
sectie C, perceelnummers 432D, 432K, 432M,
432N & 433F
A
X
189791.690
Y
175986.616
B
X
189868.573
Y
176028.027
C
X
189918.386
Y
175825.161
D
X
189726.267
Y
175803.517
DIVATEC bvba
Sportlaan 41
3545 Halen
ARCHEBO bvba
2018J26
Jan Claesen
OE/ERK/Archeoloog/2015/00014
DIVATEC bvba
Ca. 25 493,55 m²
Oktober 2018
Aanleg talud en bufferzone, zaaien van
grassoorten
Het doel van deze archeologienota is een
archeologische evaluatie van het terrein, de
geplande werken en impact op het
bodemarchief.
Bureauonderzoek, natuurgebied, agrarisch
gebied, talud, bufferzone
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De onderstaande GRB-kadasterkaart en de Orthofoto tonen het projectgebied op de meest recente
stadskaarten en luchtfoto’s.

TITR/18/10/12/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Situering van het onderzoeksgebied op de GRB-Kadasterkaart (Geopunt, 2018)
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TITR/18/10/12/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3: Situering van het onderzoeksgebied op Orthofoto (Geopunt, 2018)

DOELSTELLINGEN
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de
opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de
werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ,
wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de archeologienota is dat er
mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er
aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen vernietigd worden, is een
archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende gegevens
van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand onderzoek in
de directe omgeving van het projectgebied wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel
van het projectgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is op het aantreffen van
archeologische waarden binnen het projectgebied, zal de bodem onderzocht worden op gaafheid van het
bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed en nadien bij
de aanvraag voor de bouwvergunning gevoegd te worden.

WERKWIJZE EN STRATEGIE
In het bureauonderzoek wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake historie, erfgoed en
archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze informatie vormt de basis voor de
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archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd
gebruikt als uitgangspunt voor de bestudering van archeologische waarden in de omgeving van het
plangebied. De gebruikte kaarten werden in gegeorefereerde vorm gebruikt in het programma QGIS.

RANDVOORWAARDEN
De afgraving van het terrein dient te gebeuren onder begeleiding van een erkend archeoloog. Het gaat hier
om een uitgesteld onderzoek aangezien er geen werken meer mogen plaatsvinden wegens de
bouwovertreding.

ONDERZOEKSVRAGEN
Tijdens het bureauonderzoek dienen de onderstaande vragen beantwoord te worden:
1.
2.
3.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Welke archeologische structuren of constructies kunnen ter hoogte van het onderzoeksgebied
verwacht worden op basis van een analyse van het historische kaart- en bronnenmateriaal?
In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?
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HUIDIGE & TOEKOMSTIGE SITUATIE
HUIDIGE

Het projectgebied ligt aan de Tramstraat in Meensel-Kiezegem, deelgemeente van Tielt-Winge, gelegen in
de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De percelen zijn momenteel in gebruik als akkers. Het terrein werd
recent opgehoogd zoals uit de controleboringen zal blijken (zie infra, hoofdstuk 5). Hierbij werd de
agrarische zone terug vlak getrokken. De ophoging kan hier oplopen tot 155cm. In het natuurgebied ligt de
grond nog deels met hopen met een ophoging tussen de 10cm en de 130cm. Het deel van het natuurgebied
ligt dus met storthopen. Ondertussen zijn deze reeds begroeit met onkruid zodoende dit op de foto’s
moeilijk zichtbaar is, maar op het terrein is dit wel duidelijk.

TITR/18/10/30/3 - Digitale aanmaak
Figuur 4: Situering van het onderzoeksgebied op Orthofoto (Geopunt, 2018)

Figuur 5: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 6: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)
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TOEKOMSTIGE
Op het projectgebied van ca. 25 493,55 m² zal door de opdrachtgever op de grens tussen het agrarisch
gebied en het natuurgebied een talud aangelegd worden en zal in het zuidoosten van het terrein een
bufferzone met een oppervlakte van 1719m² voorzien worden. Hierin wordt er een afgraving voorzien van
gemiddeld 80cm en een capaciteit van 130m³.
In de bufferzone wordt een aansluiting gemaakt op de Begijnebeek. Hierbij zal de ophoging terug worden
afgegraven.
Het natuurgebied zal terug tot het oorspronkelijk niveau gebracht worden. De afgraving bedraagt hierdoor
tussen de 10cm en de 130cm. Bij de afgraving zal het archeologisch niveau aan de oppervlakte komen te
liggen. Hierdoor zullen sporen degraderen. Tevens zal deze plaats dienst doen voor de afvoer van de
aangevulde en terug uitgegraven gronden. Door de mogelijkse verstoring van het archeologisch niveau door
het gebruik van zware machines bij de afgraving van deze en de andere zones wordt deze zone ook binnen
beschouwing genomen. Het archeolgisch niveau zal dus beschadigd worden.
Ter hoogte van het talud zal er niet afgegraven worden.
De zones met gras worden dan weer wel buiten beschouwing gelaten aangezien hier geen diepgaande
bodemingrepen zullen plaatsvinden.

Op onderstaande figuren en plannen wordt de nieuwe toestand weergegeven met eveneens snedes
hiervan.
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TITR/18/10/12/4 - Digitale aanmaak
Figuur 7: Toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2018)

Figuur 8: Ontwerp van de geplande werken (DIVATEC bvba, 2018)
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Figuur 9: Ontwerp en doorsnedes van de geplande werken (DIVATEC bvba, 2018)
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Figuur 10: Ontwerp van de huidige toestand (DIVATEC bvba, 2018)
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Figuur 11: Ontwerp van de geplande werken (DIVATEC bvba, 2018)
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BUREAUONDERZOEK

Het doel van de bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden van de
archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het gebied te kennen,
om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en daaruit concrete
aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare kaarten van het plangebied, te weten de
bodemkaart, geologische kaarten, bodemerosiekaart, bodemgebruikskaart en relevante historische
kaarten. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd gebruikt als uitgangspunt voor de bestudering
van archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
De gebruikte kaarten werden in gegeorefereerde vorm (Belge Lambert 1972) gebruikt in het programma
QGIS. In dit programma werden de genoemde kaarten als lagen toegevoegd teneinde er de huidige en
toekomstige situatie op te kunnen weergeven. Het plangebied werd bovendien op alle kaarten geplot om
de oriëntatie op de kaarten te vergemakkelijken.

LANDSCHAPPELIJKE & BODEMKUNDIGE SITUERING
3.1.1

Topografische situering

Het projectgebied is gelokaliseerd in de
gemeente
Meensel-Kiezegem,
een
deelgemeente Het terrein bevindt zich
volgens het Digitaal Hoogtemodel tussen
ca. 67 en 70 m boven de zeespiegel op de
gradiënt van een hoger gelegen plateau
naar het brongebied van de Begijnebeek.
Dit zorgt voor ideale omstandigheden
voor bewoning of tijdelijke vestingen,
voornamelijk in de steentijd.

3.1.2
3.1.2.1

Figuur 12: Hoogteprofiel van het onderzoeksgebied (Geopunt, 2018)

Geologie & landschap
Fysisch geografisch

Volgens de Traditionele Landschappenkaart is het projectgebied gekarteerd als ‘Hageland’. Het Hageland is
een streek gelegen in het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en in het westelijk deel van Limburg. De streek
wordt begrensd door de rivieren Dijle, Demer en Grote Gete en ligt tussen de steden ScherpenheuvelZichem, Aarschot, Leuven, Tienen en Diest.
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TITR/18/10/30/5 - Digitale aanmaak
Figuur 13: Het projectgebied op de Traditionele Landschappenkaart (Geopunt, 2018)

TITR/18/10/12/6 - Digitale aanmaak
Figuur 14: Situering van het projectgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2018)
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Paleogeen en neogeen (Tertiair)

Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen bevindt het onderzoeksterrein zich binnen de Formatie
van Boom. Deze formatie bevat de Boom Klei die tijdens het Rupeliaan is afgezet en een sterk gelaagde
afwisseling is van siltige klei en kleiig silt. De siltige lagen zijn vaak rijk in de mineralen glauconiet en pyriet.
Vaak komen septaria (kalkknollen) voor. De formatie is te volgen van het Waasland tot in Limburg en komt
ook in de diepe ondergrond van de Kempen voor. 1

TITR/18/10/30/7 - Digitale aanmaak
Figuur 15: Situering van het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart (DOV, 2018)

1

GULLENTOPS F. en BROOTHAERS L., Overzicht van de geologie van Vlaanderen, Brussel, 1996, p. 20; AGENTSCHAP ONROEREND
ERFGOED, ‘Demervallei tussen Aarschot en Diest’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd op 10 januari 2018.
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Quartair

Volgens de quartairgeologische kaart (1/200.000) bevindt het projectgebied zich volledig binnen type 1. Dit
type bestaat uit eolische afzettingen van zand tot silt, daterend uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) tot
mogelijk het Vroeg-Holoceen. In het noordelijk en centraal gedeelte van Vlaanderen bestaan de afzettingen
uit zand tot zandleem, in het zuidelijk gedeelte uit silt/leem. Naast deze eolische afzettingen kunnen er ook
hellingsafzettingen van het Quartair aanwezig zijn.

TITR/18/10/30/8 - Digitale aanmaak
Figuur 16: Situering van het onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart (DOV, 2018)

Figuur 17: Uitleg van het type volgens de quartairgeologische kaart, schaal 1/200.000 (DOV, 2018).
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Bodem, erosie & bodemgebruik

Op de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied volledig gekarteerd als Lhc. Een Lhc-bodem
bestaat uit sterk gleyige zandleemgronden met een sterk gevlekte textuur B horizont. Bij de
landbouwgronden is de humeuze bovengrond 25-30cm dik, grijsbruin van kleur en vertoont
roestverschijnselen in het benedengedeelte. De verbrokkelde textuur B is eveneens sterk gegleyifieerd, zeer
onregelmatig, vertoont grillige vlekken, is bruinachtig van kleur en sterk roestig. Deze gronden vertonen
periodiek sterke wateroverlast.

TITR/18/10/12/9 - Digitale aanmaak
Figuur 18: Situering van het onderzoeksgebied op de bodemkaart (DOV, 2018)

ARCHEOLOGISCHE EN ERFGOEDKUNDIGE DATA
3.2.1

Centrale Archeologische Inventaris (CAI)

Voor de archeologische en erfgoedkundige data werd gebruik gemaakt van de cartografische gegevens van
zowel de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) als de Inventaris van Onroerend Erfgoed. Uit
onderstaande kaart blijkt dat het projectgebied nog niet is onderzocht en zich niet in een archeologische of
erfgoedkundige relevante zone bevindt.
De CAI toont twee vondsten binnen een straal van 1km rondom het projectgebied:
CAI-Locatie

Beschrijving

Datering

2535
158976

Kerk

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

Hoeve

Late Middeleeuwen

Ca. 700m ten noordwesten van het projectgebied staat de kerk van Meensel-Kiezegem, waar sporen
gevonden zijn van de 16de-eeuwse kerk en enkele graven (CAI 2535). Ongeveer 50m verder
noordwestwaarts zijn sporen gevonden van een hoeve uit de Late Middeleeuwen (CAI 158976).
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TITR/18/10/12/10 - Digitale aanmaak
Figuur 19: Situering van het projectgebied, archeologische en erfgoedkundige data op de basiskaart (CAI en IOE, 2018)

3.2.2

Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

Voor de omgeving binnen een straal van 1km rondom het projectgebied zijn geen bekrachtigde
archeologienota’s of nota’s gekend.

3.2.3

Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE)

Tussen ongeveer 600 en 800m ten noordwesten van het projectgebied staan twee herenhuizen die
geregistreerd staan als vastgesteld bouwkundige relict, een herenhuis dat een beschermd monument is en
de omliggende tuin die geregistreerd staat in de inventaris van historische tuinen en parken en tenslotte de
Parochiekerk Sint-Mattheus, eveneens een beschermd monument. De dorpskern van Meensel-Kiezegem is
opgenomen als een beschermd dorpsgezicht (intrinsiek).

CAI-Locatie

Beschrijving

Datering

236
7841
249
255

Parochiekerk Sint-Matheus

28/10/1999

Parochiekerk Sint-Matheus: orgel

19/12/2014

Herenhuis

28/10/1999

Dorpskern Meensel-Kiezegem

28/10/1999
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HISTORIEK EN CARTOGRAFISCHE BRONNEN
3.3.1

Onderzoek historische bronnen

Meensel is lange tijd onderdeel geweest van het domein Kumtich, dat tot de bezittingen van de abdij van
Cornelimunster bij Aken behoorde. De abdij bezat tot 1749 het begevingsrecht en de tienden, na 1749 zijn
deze rechten verkocht aan de norbertijnenabdij van Heilissem. Hoewel Meensel juridisch onder het gezag
stond van de Brabantse hertogen werd de rechtsmacht vanaf 1505 vaak in pand gegeven. Vanaf 1681 is
Meensel een heerlijkheid geworden, toen Anna van Leefdaal het dorp heeft verkocht aan dhr. Briers.
Tijdens de godsdienstoorlogen (16de eeuw) is de oude pastorie in vlammen opgegaan. De nieuwe pastorie
zou pas rond het midden van de 19de eeuw gebouwd worden, vermoedelijk op de locatie van de eerste
pastorie. In 1842 verenigden Meensel en Kiezegem zich tot één gemeente, daarvoor waren het twee
afzonderlijke dorpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het dorp zware verliezen gekend. Eén op de
drie inwoners overleefde de oorlog niet. De meesten werden in de nadagen van de oorlog vermoord. Bij de
gemeentefusies van 1977 is Meensel-Kiezegem een deelgemeente geworden van Tielt-Winge.2

3.3.2

Historische situatie aan de hand van cartografische bronnen

Op de Ferrariskaart (1777) bestaat het projectgebied uit loofbos. Het bos staat aangeduid als GEPLANT
BOSCH. Het terrein is onbebouwd.
Op 19de-eeuwse cartografische bronnen zoals de Atlas der Buurtwegen, de Vandermaelenkaart en de Poppkaart is het terrein onbebouwd weergegeven. Op de Vandermaelenkaart wordt het terrein eveneens als
loofbos aangeduid en op de Popp-kaart wordt het bos als ‘Kleye bosch’ aangeduid. Op de topografische
kaart van 1873 is het bosgebied niet langer weergegeven. Het terrein is wel nog steeds onbebouwd.
Cartografische bronnen en luchtfoto’s uit de 20ste eeuw tonen het projectgebied onbebouwd. Op de
topografische kaart van 1904 is het projectgebied niet langer bebost. Op de topografische kaart van 1939
verschijnt in het noorden weer een beboste strook en op deze van 1969 is het meest westelijke punt van
het terrein bebost. De rest van het terrein bestaat rond deze periode uit agrarisch gebied (akker- en
weiland). Vanaf de luchtfoto van 1979-1990 en de topografische kaarten van 1981 en 1989 staan er niet
langer bomen op het terrein. Het terrein is nog steeds onbebouwd.

2

Agentschap
Onroerend
Erfgoed,
“Meensel-Kiezegem”,
Inventaris
Onroerend
Erfgoed,
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120532;
“Meensel-Kiezegem”,
Wikipedia,
geraadpleegd
15
oktober
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meensel-Kiezegem&oldid=50538194.

2018,
2018,
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TITR/18/10/12/11 - Digitale aanmaak
Figuur 20: Detail uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt, 2018)

TITR/18/10/12/12 - Digitale aanmaak
Figuur 21: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1904 (Cartesius, 2018)
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TITR/18/10/12/13 - Digitale aanmaak
Figuur 22: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1969 (Cartesius, 2018)

TITR/18/10/12/14 - Digitale aanmaak
Figuur 23: Situering van het projectgebied op de luchtfoto van 1979-1990 (Geopunt, 2018)
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ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
Zoals aangetoond in het bureauonderzoek, bevindt het projectgebied zich op enkele percelen aan de
Tramstraat in Meensel-Kiezegem, een deelgemeente van Tielt-Winge (Vlaams-Brabant).
Op de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied volledig gekarteerd als Lhc. Een Lhc-bodem
bestaat uit sterk gleyige zandleemgronden met een sterk gevlekte textuur B horizont.
Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat het terrein sinds ca. 1777 onbebouwd is. Het terrein is lange
tijd bebost geweest en bestaat sinds ca. 1873 uit agrarisch gebied. Volgens het Gewestplan is een deel in
het zuiden van het terrein natuurgebied.
Binnen een straal van 1 km rond het projectgebied zijn twee archeologische waarden gekend. Het betreft
sporen van de 16de-eeuwse kerk en enkele graven (CAI 2535) en sporen van een hoeve uit de Late
Middeleeuwen (CAI 158976).
De geografische ligging op een gradiënt van een hoger gelegen plateau naar het lager gelegen brongebied
van de Begijnebeek doet de aanwezigheid van steentijd artefacten vermoeden.
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RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van dit bureauonderzoek was een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij kunnen
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
1.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Historische gegevens werden door middel van bronnenonderzoek en cartografisch onderzoek
verworven. Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat er in het projectgebied geen bebouwing
aanwezig is geweest vanaf ca. 1777 tot nu.

2.

Welke archeologische structuren of constructies kunnen ter hoogte van het onderzoeksgebied
verwacht worden op basis van een analyse van het historische kaart- en bronnenmateriaal?
Op basis van de cartografische en historische bronnen kunnen geen voorspellingen gegeven worden
voor de te verwachte structuren of constructies op het projectgebied.

3.

In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?
Aangezien een deel van het terrein benut wordt als akkerland, kunnen de agrarische activiteiten
voor een verstoring van de bodem hebben gezorgd.

POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING VERDER ONDERZOEK
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het projectgebied sinds lange tijd in gebruik is voor de
landbouw en daarvoor beplant was met een bos. De geografische ligging op een gradiënt van een hoger
gelegen plateau naar het lager gelegen brongebied van de Begijnebeek doet de aanwezigheid van steentijd
artefacten vermoeden.

SAMENVATTING
ARCHEBO bvba voerde een bureauonderzoek uit voor de percelen gelegen te Tielt-Winge, afdeling 3
(Meensel-Kiezegem), sectie C, perceelnummers 432D, 432K, 432M, 432N & 433F. Het terrein wordt op de
bodemkaart van Vlaanderen gekarteerd als Lhc, sterk gleyige zandleemgronden met een sterk gevlekte
textuur B horizont
Op het terrein zal door de opdrachtgever op de grens tussen het agrarisch gebied en het natuurgebied een
talud aangelegd worden en zal in het zuidoosten van het terrein een bufferzone met een capaciteit van
130m³ voorzien worden. Het projectgebied is ca. 25 493,55 m².
Er is een hoge verwachting voor steentijdartefacten door de geografisch gunstige ligging van het
projectgebied. Om na te gaan in hoeverre de bodemopbouw verstoord is worden controleboringen op het
terrein uitgezet.
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ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK ZONDER INGREEP IN DE BODEM
CONTROLEBORINGEN

5.1.1

Motivatie en technieken

Indien onvoldoende bronnen beschikbaar zijn of deze bronnen onvoldoende informatie opleveren, wordt
een visuele terreininspectie uitgevoerd, zowel met het oog op het bepalen van de verdere
onderzoeksstrategie als voor het registreren van relevante archeologische en landschappelijke indicatoren.
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er binnen het projectgebied geen bebouwing aanwezig is
geweest sinds 1777. Het terrein is lange tijd bebost geweest en bestaat sinds ca. 1873 uit agrarisch gebied.
Volgens het Gewestplan is een deel in het zuiden van het terrein natuurgebied. Het terrein werd recent
opgehoogd met aangevoerde grond. Op de agrarische zone werd deze uitgespreid. Op het natuurgebied ligt
deze nog deels met grote hopen.
De controleboringen worden uitgevoerd om:
1.
2.

de dikte van de ophoging en de bouwvoor te bepalen;
de diepte te bepalen tot waar en hoe diep de verstoringen gaan die op basis van het
bureauonderzoek verwacht worden.

In het kader van deze twee vragen werden 11 manuale boringen gezet met een Edelman-boor van 7cm
diameter. De controleboringen werden uitgevoerd op 16 oktober 2018. Ze werden ingepland op de vrije
(bereikbare) delen van het onderzoeksgebied. De boringen werden geplaatst, met een zo optimale
spreiding over het gehele terrein, om een zo optimaal beeld te vormen van de bodemopbouw en een
voldoende gefundeerde uitspraak te kunnen doen over eventuele verstoringen die verwacht worden.

Figuur 24: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 25: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 26: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 27: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 28: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 29: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Landschappelijke en bodemkundige situering

Actoren: Jan Claesen en Alexander Doucet
Verspreid over het terrein werden 11 controleboringen geplaatst. Twee boringen werden uitgevoerd net
achter het aangelegde talud om de diepte van de ophoging centraal op het terrein te kunnen vaststellen.
Vier boringen werden uitgevoerd op het westelijke uiteinde van het terrein parallel aan de Begijnenbeek.
Twee hiervan (B5 en B6) moesten gestaakt worden door een begraven laag steenpuin op ca. 50cm diepte.
Meer naar het noorden toe werden nog twee boringen op de westelijke perceelsgrens uitgevoerd. Hiervan
werd er wederom een boring (B7) gestaakt omwille van het aanwezige steenpuin op ca. 50cm diepte.
Uiteindelijk werden nog drie boringen uitgevoerd om de diepte van de ophoging van het talud te weten te
komen. Een hiervan (B9) werd naast het talud gezet ter controle van de ophoging aldaar.
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TUEV/18/10/30/15 - Digitale aanmaak
Figuur 30: Controleboringen op luchtfoto (ARCHEBO bvba, 2018)

Onderstaande tabel beschrijft de exacte coördinaten van de genomen controleboringen:

Label
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

X

Y

189814.32147761
189835.914876186
189855.235285439
189871.335626483
189885.731225534
189888.004214858
189890.277204182
189884.594730872
189779.09014309
189789.508010825
189794.859006524

175842.229022835
175824.613355575
175806.808272539
175815.52139828
175825.371018683
175831.053491993
175851.699811684
175874.429704923
175808.702430308
175798.473978351
175770.819274911

Op de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied volledig gekarteerd als Lhc. Een Lhc-bodem
bestaat uit sterk gleyige zandleemgronden met een sterk gevlekte textuur B horizont. Bij de
landbouwgronden is de humeuze bovengrond 25-30cm dik, grijsbruin van kleur en vertoont
roestverschijnselen in het benedengedeelte. De verbrokkelde textuur B is eveneens sterk gegleyifieerd, zeer
onregelmatig, vertoont grillige vlekken, is bruinachtig van kleur en sterk roestig. Deze gronden vertonen
periodiek sterke wateroverlast.

Archeologienota Tielt-Winge - Tramstraat

| 29

TUEV/18/09/21/16 - Digitale aanmaak
Figuur 31: Controleboringen op bodemkaart (ARCHEBO bvba, 2018)
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Beschrijvend gedeelte

In totaal werden 11 controleboringen uitgevoerd. Waarvan hieronder de resultaten worden uiteengezet:
BP1:
-

0-90cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
90-100cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 32: Boring 1 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 33: Detail boring 1 (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 34: Boorstaat boring 1 (Archebo bvba, 2018

BP2:
-

0-155cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
155-170cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 35: Boring 2 (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 36: Detail boring 2 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 37: Boorstaatl boring 2 (Archebo bvba, 2018)
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BP3:
-

0-130cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
130-140cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 38: Boring 3 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 39: Detail boring 3 (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 40: Boorstaat boring 3 (Archebo bvba, 2018)

BP4:
-

0-95cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
95-110cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 41: Boring 4 (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 42: Detail boring 4 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 43: Boorstaat boring 4 (Archebo bvba, 2018)
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BP5:
-

0-65cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
65cm: Boring gestaakt door aanwezigheid steenpuin

Figuur 44: Boring 5 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 45: Boorstaat boring 5 (Archebo bvba, 2018)
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BP6:
-

0-40cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
40cm: Boring gestaakt door aanwezigheid steenpuin

Figuur 46: Boring 6 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 47: Boorstaat boring 6 (Archebo bvba, 2018)
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BP7:
-

0-40cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
40cm: Boring gestaakt door ondoordringbaarheid laag steenpuin

Figuur 48: Boring 7 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 49: Detail boring 7 (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 50: Boorstaat boring 7 (Archebo bvba, 2018)

BP8:
-

0-80cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
80-100cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 51: Boring 8 (Archebo bvba, 2018).
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Figuur 52: Detail boring 8 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 53: Boorstaat boring 8 (Archebo bvba, 2018)
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BP9:
-

0-20cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
20-40cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 54: Detail boring 9 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 55: Boorstaat boring 9 (Archebo bvba, 2018)
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BP10:
-

0-100cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
100-130: Geel, siltige zand
130-140cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 56: Boring 10 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 57: Detail boring 10 (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 58: Boorstaat boring 10 (Archebo bvba, 2018)

BP11:
-

0-130cm: A(p)1: Aangevoerde donkerbruine zanderige leem
130-140cm: Bruin, sterk gevlekte leem, licht zanderig

Figuur 59: Boring 11 (Archebo bvba, 2018)
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Figuur 60: Detail boring 11 (Archebo bvba, 2018)

Figuur 61: Boorstaat boring 11 (Archebo bvba, 2018)

5.1.4

Conclusie

Op basis van bovenstaande controleboringen en terreinonderzoek kon een verhoging van het terrein
vastgesteld worden. Deze ophoging kon oplopen tot 155 cm (B2). Onder deze ophoging is telkens een sterk
gevlekte B-horizont bewaard. Onder het talud lijkt eveneens een laag zand te zijn aangevoerd (B10). In de
westelijke hoek (B5, B6, B7) van het projectgebied blijkt er steenpuin te zijn aangevoerd waardoor verder
boren onmogelijk bleek.
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POTENTIEEL TOT KENNISVERMEERDERING
De geplaatste controleboringen laten zien dat de ondergrond (sterk gevlekte B-horizont) over het hele
terrein bewaard is door het ophogen van het terrein. Gezien de ligging op een gradiënt in het brongebied
van de Begijnebeek is het potentieel op steentijd groot. Sporensites kunnen eveneens bewaard zijn.

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Gezien de bewaring van de B-horizont en de ligging op een gradiënt in het brongebied van de Begijnebeek is
de kans op het aantreffen van Steentijd artefacten groot. De controleboringen verstrekken reeds genoeg
informatie over de opbouw van het landschap. Hierdoor zijn landschappelijke boringen niet nodig en kan er
direct overgegaan worden op verkennende boringen. Aangezien sporensites eveneens nog aanwezig
kunnen zijn, zijn ook proefsleuven aangewezen.

6

SAMENVATTING / ASSESSMENT BUREAUONDERZOEK
SAMENVATTING VOOR EEN GESPECIALISEERD PUBLIEK

Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare
bodemkaarten, geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Het
onderzoek toonde aan dat het plangebied waardevolle archeologische resten zou kunnen
bevatten vanaf de steentijd tot de nieuwe tijd.
Historische gegevens werden door middel van bronnenonderzoek en cartografisch onderzoek
verworven. Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat er geen bebouwing aanwezig was
binnen het projectgebied vanaf ca. 1777 tot nu. Historische bronnen leverden geen aanwijzingen
voor bebouwing op voor de vroegere periodes.
Binnen het plangebied zelf zijn er geen archeologische waarden bekend. In de ruime omgeving
van het plangebied bevinden zich twee archeologische waarden. Het betreft sporen van de 16deeeuwse kerk en enkele graven (CAI 2535) en sporen van een hoeve uit de Late Middeleeuwen (CAI
158976).
Na het uitvoeren van controleboringen bleek het terrein opgehoogd te zijn tot een maximum van
155cm. Gezien de bewaring van de Bt-horizont en de ligging op een gradiënt in het brongebied
van de Begijnebeek is de kans op het aantreffen van Steentijd artefacten groot. De
controleboringen verstrekken reeds genoeg informatie over de opbouw van het landschap.
Hierdoor zijn landschappelijke boringen niet nodig en kan er direct overgegaan worden op
verkennende boringen.
Sporensites kunnen eveneens nog aanwezig zijn.
SAMENVATTING VOOR EEN NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Het bureauonderzoek toonde aan dat het onderzoeksgebied mogelijks waardevolle
archeologische resten van de steentijd tot de nieuwe tijd kon bevatten. In het bijzonder voor de
steentijd gezien de gunstige geografische ligging van het projectgebied. Na het uitvoeren van
controleboringen waaruit bleek dat de bodemopbouw bewaard is, wordt er geadviseerd om een
steentijdonderzoek uit te voeren. Verder onderzoek naar sporensites is eveneens aangewezen.
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Verder onderzoek in de vorm van verkennende boringen wordt nodig geacht. Dit wordt besproken in het
programma van maatregelen.

TITR/18/10/12/17 - Digitale aanmaak
Figuur 62: Syntheseplan (ARCHEBO bvba, 2018)
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