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ZOEKEN NAAR
STEENTIJDVINDPLAATSEN... OF NIET?
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Het wettelijk kader in Vlaanderen bepaalt dat bij bo-
demingrepen vanaf een zekere omvang een archeolo-
gisch traject moet worden opgestart. In een eerste fase 
zal een erkend archeoloog op basis van een bureau-
onderzoek afwegen of er zich archeologische vindplaat-
sen kunnen bevinden binnen de te ontwikkelen zone en 
of de geplande ingrepen daarop een impact hebben. De 

afweging of ook vindplaatsen uit de steentijd aanwezig 
kunnen zijn, maakt hier standaard deel van uit.

Het steentijdonderzoek bleef in Vlaanderen -  in tegen-
stelling tot de ons omringende landen - lang onderbe-
licht, vandaar dat dit type onderzoek minder vaak werd 
toegepast in het verleden.

STEENTIJDONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ARCHEOLOGISCH TRAJECT

De steentijdperiode verwijst naar de ste-
nen voorwerpen die door de prehistorische 
mens werden achtergelaten. Het organisch 
materiaal bleef vaak niet bewaard. Zoals 
met deze afgebeelde pijlen: vaak worden 
enkel de pijlpunten en weerhaken terugge-
vonden, maar onderzoek laat toe de volle-
dige pijlen te reconstrueren. 

De steentijd is de oudste periode van onze prehistorie 
en gaat in Vlaanderen minstens terug tot zo’n 390.000 
jaar geleden. Het is een bijzonder lange periode waarin 
het klimaat, landschap en de menselijke bewoning erg 
varieerde, maar waarvan we nog maar een tipje van de 
sluier hebben opgelicht.

De bewoning kenmerkte zich grotendeels door rond-
trekkende groepen van jager-verzamelaars. Vaak 
getuigen enkel nog verspreide stenen werktuigen en af-
valmateriaal van hun aanwezigheid.  

Evalueren of binnen een projectgebied steentijd kan 
aanwezig zijn vraagt een specifieke expertise en aanpak. 
In tegenstelling tot archeologisch onderzoek naar jon-
gere periodes, verloopt die aanpak gefaseerd.

De fasering is noodzakelijk omwille van de complexiteit 
van het onderzoek maar ook om de onderzoeksinspan-
ning en dus kostprijs behapbaar te houden.

STEENTIJD IN VLAANDEREN
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Evaluatie van het landschap

Bij de opstart van een steentijdonderzoek staan twee vragen 
centraal:

  op welke diepte kunnen steentijdniveaus voorkomen?
  in welke mate hebben natuurlijke (bv. erosie) of 
menselijke (bv. ploegen) processen een impact gehad?

Tijdens het bureauonderzoek kunnen deze aspecten al belicht 
worden, maar vaak is een landschappelijk bodemonderzoek 
aangewezen. 

Kortweg wordt op steentijdonderzoek ingezet wanneer: 

  er aanwijzingen zijn voor een dieper prehistorisch niveau 
dat afgedekt werd.

  steentijd kan voorkomen aan de oppervlakte en de 
impact van latere menselijke activiteiten er beperkt is.

Extra indicaties voor steentijd

Steentijdvindplaatsen binnen of in de directe nabijheid van het 
projectgebied versterken steeds de verwachting. Ook de topo-
grafische situering van een onderzoekslocatie kan als verster-
kend argument gelden.  Zo heeft onderzoek aangetoond dat in 
bepaalde periodes  bewoning bij voorkeur plaats vond op hoger 
gelegen kopjes nabij open water. 

Beide aspecten baseren zich op de actuele, maar nog onvolledi-
ge kennis over deze periode. De spreiding van gekende steentijd-
vindplaatsen geeft vooral aan waar reeds onderzoek is verricht. 
En hoewel droge bewoningslocaties nabij water een sterke 
voorkeur genoten bij de prehistorische bewoners, weten we dat 
het landschap veel ruimer werd geëxploiteerd en andere locaties 
geschikt waren voor jacht, visvangst, het maken van werktuigen 
enz… Stelselmatig onderzoek en voortschrijdend inzicht zal op 
termijn resulteren in duidelijker verwachtingspatronen.

STAPSGEWIJS EVALUEREN

Tijdens een archeologisch boor-
onderzoek wordt het sediment 
uit het boorgat ingezameld en 
vervolgens uitgezeefd.
( foto: BAAC Vlaanderen)

De zeefresidu’s worden door 
een deskundige gecontroleerd 
op archeologische vondsten
( foto RAAP België)
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Terwijl het landschappelijk onderzoek dient om het 
potentieel voor steentijd in kaart te brengen, gaat de 
volgende fase van het onderzoek na of er effectief een 
steentijdsite aanwezig is. 

Standaard gebeurt dit aan de hand van een archeo-
logisch booronderzoek. Het sediment uit het boorgat 
wordt ingezameld, gezeefd en door een specialist ge-
controleerd op archeologische vondsten, zoals door de 
mens gemaakte vuurstenen voorwerpen of andere indi-
catoren (verbrande organische resten, zoals hout, bot, 
notenschelpen…)

Ook hier wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd: 

  Een eerste screening waarbij boringen in een grid 
van 10x12m worden geplaatst
(verkennend archeologisch booronderzoek). 

  Wanneer  indicatoren worden aangetroffen wordt 
het grid rondom de positieve boringen vernauwd naar 
5x6m (waarderend archeologisch booronderzoek). 

Een archeologisch booronderzoek biedt het voordeel 
dat er op een relatief snelle manier wordt nagegaan of 
er steentijdindicatoren in de bodem aanwezig zijn. Om-
wille van het kleine boorstaal wordt echter in beperk-
te mate inzicht verkregen in de ruimtelijke spreiding 
en omvang van een site, evenals de samenstelling van 
het materiaal. Hier kunnen proef- of testputten soelaas 
bieden. Proefputten hebben een beperkte omvang, va-
riërend van 0,25m² tot 1m², en worden eveneens in een 
regelmatig grid geplaatst. Hierin wordt het sediment 
in verschillende niveaus bemonsterd en vervolgens ge-
zeefd. 

Op basis van het vooronderzoek wordt het areaal van de steentijdsite bepaald maar ook nagegaan in welke mate de 
site potentieel heeft om onze kennis met betrekking tot de steentijd te verrijken.  Als dat het geval is, zijn verdere maat-
regelen nodig. De initiatiefnemer kan op dat moment kiezen voor een opgraving (ex-situ bewaring) of opteren om de 
plannen aan te passen zodat een in-situ bewaring mogelijk is.   

Een steentijdopgraving verloopt aan de hand van een gelijkaardige aanpak als de proefputten, maar nu wordt op die 
manier een volledig areaal aaneensluitend geborgen en uitgezeefd. Deze specifieke opgravingsmethode is ontwikkeld 
om ook in deze fase zo efficiënt mogelijk te werken. Slechts uitzonderlijk worden de archeologische resten met de hand 
vrijgelegd en individueel geregistreerd. 

INVENTARISEREN EN WAARDEREN VAN SITES

OPGRAVEN OF NIET?

Proefputten kunnen op zich staand als prospectiemethode ingezet 
worden (als alternatief voor het booronderzoek), of aanvullend aan de 
boringen uitgevoerd. 

Omwille van organisatorische redenen wordt de fase van het 
proefputtenonderzoek vaak doorgeschoven naar de opgraving zoals hier 
op de foto. De kleine putten zijn de locaties van de proefputten, terwijl 
ter hoogte van de grote vlakken werd overgegaan tot een opgraving.
( foto: BAAC Vlaanderen)
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De meeste kenniswinst bij steentijdonderzoek wordt bereikt tijdens de uitwerkingsfase. Aansluitend aan de opgra-
vingen worden immers de vondsten bestudeerd en een basisassessment opgemaakt door specialisten. Op basis van 
de vormtechnische eigenschappen en slijtagepatronen gaan zij bijvoorbeeld na hoe de werktuigen werden gemaakt en 
voor welke activiteiten ze werden gebruikt. Het spreidingspatroon van de vondsten geeft dan weer inzicht over de om-
vang en duur van de bewoning. En door het uitvoeren van absolute dateringen wordt de ouderdom van de site bepaald.  

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onderzoeken waarvan de resultaten in een eindrapport worden neergelegd. Op 
die manier wordt de vindplaats ‘ex situ’ bewaard voor het nageslacht. De  resultaten vormen ook de basis voor verder 
wetenschappelijk onderzoek en laten toe de prehistorische bewoning in Vlaanderen steeds beter te vatten.

DE FINALE FASE: DE EINDRAPPORTAGE

De detailstudie van het materiaal leert hoe 
werktuigen werden gemaakt en gebruikt. 
( foto: RAAP België)
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Deze informatiebrochure kwam tot stand naar aanleiding van het onderzoek 
‘Zoeken naar steentijd-artefactensites… of niet? Criteria voor het bepalen 

van de aanpak voor prospectie met ingreep in de bodem  in de preventieve 
archeologie in Vlaanderen.’ 

Deze archeologische synthesestudie werd gesubsidieerd door het agentschap 
Onroerend Erfgoed en uitgevoerd door volgende partners:
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