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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van Van Heijst en Vogels heeft Archol bv op 14 januari 2011 
een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen 
bodemingrepen in plangebied Campinaterrein te Tilburg. Van Heijst en 
Vogels is voornemens om het plangebied te herinrichten als industrieter-
rein. In het plangebied kunnen behoudenswaardige archeologische resten 
aanwezig zijn die bedreigd worden door de, met de herinrichting gepaard 
gaande bodemingrepen. Op grond hiervan is het bevoegd gezag (de 
gemeente Tilburg) geadviseerd een bureauonderzoek en een verkennend 
booronderzoek uit te voeren naar de archeologische potentie van het 
plangebied.

1.2 Onderzoeksgebied
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Tilburg – Den Bosch in 
het oosten en de Jules Verneweg (figuren 1 en 2). Het plangebied maakt 
deel uit van Industrieterrein Oost dat vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw 
is aangelegd tussen Tilburg en de bebouwde kom van Berkel-Enschot. 
Daarvoor had dit gebied een agrarische functie (akkers en weiland).
Binnen het plangebied zijn drie bouwpercelen te onderscheiden (figuur 
3). Op bouwperceel 1 (omvang 14.875 m2) en bouwperceel 2 (11.956 m2) 
staan fabriekshallen. Het bouwperceel “Uitbreiding Rail terminal” (omvang 
19.266 m2) bestaat uit oppervlakteverharding en grasstroken.
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ANWB Topografische Atlas Nederland 1:50 000



Figuur 1
Topopgrafische kaart Tilburg 
met ligging plangebied 
Campinaterrein
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In het kader van de planontwikkeling wordt de bestaande bebouwing 
gesloopt. Op bouwperceel 1 wordt een nieuwe fabriekshal gebouwd. 
Het bouwperceel “Uitbreiding Rail terminal” wordt ten behoeve van het 
gebruik als containerterminal voorzien van oppervlakteverharding. Tussen 
bouwpercelen 1 en 2 en langs de oostzijde van bouwperceel “Uitbreiding 
Rail terminal” komt een riolering te liggen. Bouwperceel 2 blijft voorlopig 
onbebouwd. 

1.3 Opzet en organisatie van het onderzoek
Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(Wamz) van kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het 
archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord, kan door de overheid verplicht worden een rapport 
te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren 
terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 
onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft 
tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen 
voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het Bureauonderzoek 
en het Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-
daardrapportages. Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting 
van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 
over het plangebied. Binnen het IVO ziet deze aanpak er als volgt uit. De 
verkennende fase richt zich op het begrenzen van kansrijke en kansarme 
zones. In de karterende fase wordt in de kansrijke zones gezocht naar 
concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: grondsporen en 
artefacten, maar ook houtskool en botsplinters. De waarderende fase is 
bedoeld van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering en 
fysieke kwaliteit vast te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is 
van een “behoudenswaardige” vindplaats.  
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Figuur 2
Topografie plangebied Campinaterrein 
met bestaande bebouwing (grijs)



Figuur 3 
Plangebied Campinaterrein met de bouwpercelen 1, 2 en “Uitbreiding Rail terminal”



Figuur 10
Bouwperceel 1 met de toekomstige situatie geprojecteerd op de huidige situatie



Campinaterrein   9

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken 
overheid een besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige 
vindplaatsen dient te worden omgegaan. Als geen archeologische waarden 
zijn aangetroffen of te verwachten kan het besluit inhouden dat het 
archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd 
worden door de planontwikkeling, dan kan de initiatiefnemer verplicht 
worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 
behouden), of tot een archeologische opgraving.
Het hier gepresenteerde onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en 
een inventariserend veldonderzoek. Het veldonderzoek bestond uit een 
verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 
richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2 (KNA 
3.2).
Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door drs. G. van den Eynde, 
Senior beleidsarcheoloog gemeente Tilburg.

Soort onderzoek: Bureauonderzoek en 
IVO-verkennende fase

Projectnaam: Campinaterrein
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Periode van uitvoering veldwerk: 14 januari 2011 
Periode van uitvoering uitwerking: 17 – 24 januari 2011
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Tilburg
Toponiem: Campinaterrein
Coördinaten gebied: 136.400/398.250
Opdrachtgever: Dhr. D. Vogels
Bevoegd gezag: Drs. G. van den Eynden (senior 

beleidmedewerker gemeente Tilburg)
ARCHIS-
onderzoeksmeldingsnummer: 45.039
ARCHIS-
vondstmeldingsnummer(s): 416.418
ARCHIS-waarnemingsnummer(s): In aanvraag
Beheer en plaats van documentatie 
en vondsten: Depot Provincie Noord-Brabant

Tabel 1
Administratieve gegevens
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap
Het plangebied ligt in het Zuid-Nederlandse zandgebied, waartoe grote delen 
van Noord-Brabant en Limburg behoren. Het gebied ligt in de Centrale 
Slenk, ook wel Roerdalslenk genoemd. Dit is een dalingsgebied met een 
zuidoost – noordwestelijke hellingsrichting. Doordat het een dalingsgebied 
betreft zijn de geologische formaties hier dikker dan elders in de omgeving.
Gedurende het Weichselien (de laatste ijstijd, van 115.000 tot 10.000 jaar 
geleden) is op grote schaal verstuiving van zand opgetreden. Dit (dek)zand 
werd voor het grootste gedeelte in de vorm van dekzandruggen en dek-
zandwelvingen afgezet. Deze ruggen en welvingen hebben in het algemeen 
een zuidwest - noordoostelijke oriëntatie, haaks op de hellingsrichting van 
de slenk, en zijn van elkaar gescheiden door relatieve laagten, waarin het 
overtollig (smelt)water werd afgevoerd (de beekdalen). 
Met het warmer worden van het klimaat in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar 
geleden tot heden) werd het dekzandreliëf door vegetatie vastgelegd. Ook 
steeg gedurende het Holoceen de grondwaterspiegel en nam de hoeveelheid 
neerslag toe. Het oude beekdalensysteem was niet toereikend om al het 
oppervlaktewater af te voeren. Daardoor konden zich meerdere kleinere 
beken ontwikkelen. Door stagnatie in de waterafvoer trad er in de beekdalen 
veenvorming op.
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Zandgrond

Figuur 4
Bodemkaart van Tilburg en 
omgeving met de begrenzing van 
het plangebied (Bron: Archis.nl)
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Figuur 5
Reliëf van het landschap rondom Tilburg met de begrenzing van het plangebied (Bron: AHN.nl)

Figuur 6
De kadastrale minuut van 1832 met de begrenzing van het plangebied (Bron: WatWasWaar.nl)



12 Campinaterrein

Figuur 7 
Luchtfoto uit 1944 1832 met de begrenzing van het plangebied (Bron: WatWasWaar.nl)
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Figuur 8
Topografische kaart van 1995 met de begrenzing van het plangebied (Bron: WatWasWaar.nl)
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Het plangebied is sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw in gebruik als indu-
strieterrein. Vanwege de bebouwing staat het gebied op zowel de bodemkaart 
als de geomorfologische kaart als “niet gekarteerd” geregistreerd. Over het 
oostelijk aangrenzende gebied bestaat wel informatie over de bodemgesteld-
heid en de geomorfologie. 
Volgens de bodemkaart liggen ten oosten van het plangebied hoge zwarte 
enkeerdgronden (kaarteenheid zEZ23) gekarteerd.1 Enkeerdgronden zijn 
dikke akkerlagen die door eeuwenlange bemesting met plaggen vanaf het 
eind van de middeleeuwen zijn ontstaan. Ten noordoosten ligt een zone 
met relatief natte enkeerdgronden (grondwatertrap V). Ten zuiden hiervan 
komen relatief droge enkeergronden voor (grondwatertrappen VI en VII). 
Volgens de geomorfologische kaart bevinden bestaat het oostelijk gelegen 
gebied uit dekzandruggen al dan niet met oud-bouwlanddek (kaarteenheid 
3L5).2 Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat naast 
het noordoostelijke uiteinde van het plangebied een opduiking ligt. In het 
zuidoosten sluit het plangebied juist aan op een relatieve laagte met een 
waterloop. 

1  Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (50O).
2  Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (44O).
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Archeologie en historische context
Op het minuutplan van 1832 bestaat het plangebied uit percelen akkerland 
en weidegrond. Er is geen bebouwing aanwezig. Tot in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw heeft het plangebied een agrarische functie gehad. Daarna is 
het ingericht tot het huidige Industrieterrein-Oost. 
In het plangebied zijn in Archis en op de Archeologische 
Waarschuwingskaart Tilburg (ArWaTi) geen vindplaatsen geregistreerd. Ten 
noorden, noordoosten en oosten zijn wel enkele vindplaatsen aanwezig. 
Ca. 200 m ten oosten zijn aan het oppervlak tientallen aardewerkscher-
ven uit de middeleeuwen of nieuwe tijd aangetroffen (ArWaTi meldingen 
b204-206). 
Ca. 300 m ten noordoosten zijn van een dekzandkop verschillende vondsten 
uit de steentijd bekend: een Tjonger-spits uit het laat paleolithicum/vroeg 
mesolithicum (Archis-waarnemingsnr. 326970), vier fragmenten van een 
kapotgeslagen neolithische vuurstenen gepolijste bijl (b21), en enkele losse 
stuks vuursteen die niet nader te dateren zijn dan steentijd of bronstijd 
(Archis-waarnemingsnr. 411277).3

Naast de prehistorische vondsten zijn ook enkele losse vondsten uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen (ArWaTi meldingen b241 en 
Archis-waarnemingsnr. 416900).
Ruim 500 m ten noordoosten van het plangebied bevinden zich op een 
dekzandrug de vindplaatsen Schaapsven B en D, waar tijdens grootschalige 
opgravingen in 2009 bewoningsresten uit het neolithicum en de vroege 
bronstijd zijn aangetroffen (Archis-waarnemingsnrs. 417104, 411278 en 
417100). De nabijgelegen vondst van een aardewerk uit het neolithicum of 
bronstijd (Archis-waarnemingsnr. 419570) kan ook aan deze vindplaatsen 
gekoppeld worden.

Gespecificeerde archeologische verwachting
Het gebied ten oosten van het plangebied heeft op de Indicatieve 
Kaart Archeologische Waarden (IKAW) - vanwege de aanwezigheid 
van enkeerdgronden - een middelhoge (grondwatertrap V) en hoge 
(grondwatertrap VI en VII) archeologische verwachting. Hoewel 
bodemkundige informatie over het plangebied zelf ontbreekt, is het 
aannemelijk dat ook hier oorspronkelijk enkeerdgronden aanwezig 
waren. Op grond hiervan mag voor het plangebied uitgegaan worden van 
een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Op grond van de 
nabijgelegen vindplaatsen kunnen met name archeologische resten uit de 
steentijd en bronstijd worden verwacht. Deze steentijd- en bronstijd-resten 
zullen vooral op hogere gelegen dekzandruggen en -koppen gezocht moeten 
worden.
Er zijn geen aanwijzingen dat vondsten uit jongere perioden verwacht 
kunnen worden. De op de nabije vindplaatsen aangetroffen vondsten uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd zijn archeologisch gezien minder relevant, 
omdat het waarschijnlijk gaat om “mestvondsten” die in de periode van de 
plaggenbemesting hier zijn terechtgekomen.

In hoeverre eventuele archeologische resten nog intact in de bodem 
aanwezig zijn, is afhankelijk van de mate van verstoring van de 
bodemopbouw door de bouwactiviteiten vanaf de jaren ’70. Over deze 

3  De Boer & Jansen, 2008.
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verstoringen bestaat slechts beperkt inzicht. Vast staat dat onder de 
bestaande bedrijfshallen op bouwpercelen 1 en 2 geen kelders aanwezig zijn. 
Wel zijn beide bedrijfshallen gefundeerd op ca. 750 palen. De onderlinge 
afstand tussen de funderingspalen bedraagt bijna 3,5 m. Dit betekent dat de 
bodem onder deze bedrijfshallen een aanzienlijke mate van verstoring kent. 
Over bouwperceel “Uitbreiding Rail terminal” bestaat geen informatie over 
bodemverstoringen.

Voorgenomen bodemingrepen
Bouwperceel 1: Slopen van bestaande bebouwing en verwijderen 
funderingspalen. Bouwen van een fabriekshal op vrijwel dezelfde locatie als 
de bestaande hal. Alleen de noordelijke en oostelijke zijde van de nieuwe hal 
liggen ca. 10 m buiten de bestaande bebouwing (figuur 10). 

Bouwperceel 2: Sloop bestaande bebouwing en verwijderen 
funderingspalen. Het zuidelijke deel zal in de toekomst verder ontwikkeld 
worden voor een bouwproject, maar dit is nog niet geheel duidelijk.

Uitbreiding Rail terminal: Ontgraven bovengrond tot een diepte van ca. 
150 cm diepte. Aanbrengen van een samengesteld bestratingspakket van 
gebroken puin, zand en betonklinkers.
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3 Veldonderzoek

3.1 Doelstelling en methodiek
Het veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek. Doel van 
dit onderzoek was allereerst het onderscheiden van archeologisch kansrijke 
en kansarme zones. Daarnaast diende de mate van verstoring van de 
bovengrond vastgesteld worden, om zo een in. Tijdens het verkennend 
onderzoek zijn in totaal 42 boringen verricht (figuur 11). Er is geboord met 
een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Er is geboord tot minimaal 
0,5 m in de top van het dekzand (maximaal 2,6 m –Mv). Het dekzand en de 
afdekkende laag zijn beschreven.

3.2 Resultaten.
Uit de boringen blijkt dat het terrein in de jaren ‘70 voor de bebouwing 
enorm is opgehoogd met bouwzand. Dit pakket is overal aanwezig en 
varieert in dikte tussen circa 65-80 cm in het noordoosten en meer dan 
220 cm in het gehele zuiden en westen, waarmee meteen het pleistocene 
reliëfverloop is weergegeven (tabel 2 en figuur 11). De top van dit afgedekte 
dekzandlandschap is op de meeste plaatsen oudtijds omgezet tot een 
akkerlaag. De dikte van de akkerlaag varieert van ca. 30 tot en met 70 cm. 
In de meeste gevallen is sprake van een begraven akkerlaag met daaronder 
een C-horizont (Ap-C profielen). In een enkel geval zijn resten van een 
dunne oorspronkelijke veldpodzol aangetroffen (boringen 5, 7), gelijkend 
op de veldpodzolen ter hoogte van de dekzandrug van het Schaapsven. 
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Figuur 11
Plangebied Campinaterrein met 
de resultaten van het verkennend 
booronderzoek
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Op het hogere dekzandgedeelte toont alleen boring 5 nog een deels 
intact podzolprofiel. Een veel completere en zeer dikke veldpodzol is 
aangetroffen op de zuidelijke flank van de dekzandopduiking onder een 
155 cm dik pakket ophoogzand (boring 7). Het gaat hier om een zeer natte 
podzol met een zeer dik ontwikkelde B (tot >220 cm -Mv). Zuidelijk hiervan 
is het dekzand niet meer binnen 220 cm -Mv aangetroffen waarbij kan 
worden gesteld dat het hier een natuurlijke laagte betreft waarin een oude 
afwatering moet zijn gesitueerd. In deze laagte is in boring 13 op een diepte 
van 210 cm -Mv een afgedekte oude A aangetrofen met kenmerkten van een 
beekeerdgrond.
 
De resultaten van de boringen tonen aan dat het plangebied is opgebouwd 
uit een zandopduiking in het noordoosten (boring 1 t/m 6) en een laagte 
in het westen en zuiden (boringen 7-14). De zandopduiking sluit aan op 
een dekzandrugje ten oosten van de spoorlijn (zie figuur 11). De top van het 
oorspronkelijke maaiveld ligt hier op 65 – 120 cm -Mv met een bouwvoor 
van tenminste 30 cm. De laagte sluit aan de laagte met de waterloop die in 
het oostelijk aangrenzende gebied op de AHN is te zien (zie figuur 5).

dikte (cm) diepte (cm –Mv)

boornr. opgebrachte laag 
inclusief huidige 

bouwvoor

begraven Ap/
menglaag

bodemopbouw intact 
dekzand

max. 
boordiepte

opmerkingen

1 75 35 X-Ap-C 110 140  

2 80 30 X-Ap-C 110 150 resten van verploegde veldpodzol in Ap

3 120 0 X-C 120 150  

4 75 65 X-Ap-C 140 160  

5 65 40 X-Ap-BC restant 115 130 restant van verploegde weining ontwikkelde veldpodzol

6 70 70 X-Ap-C 140 160  

7 155 15 X-Ap-B-BC 170 220 intacte veldpodzol

8 >220 ? X-? >220 220  

9 >220 ? X-? >220 220  

10 >220 ? X-? >220 220  

11 >220 ? X-? >220 220  

12 >220 ? X-? >220 220  

13 210 40 X-A-C 250 260 resten van verploegde beekeerdgrond

14 >220 ? X-? >220 220 resten van omgezette C vanaf 150 cm -Mv

Tabel 2 
Overzicht resultaten 
booronderzoek
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4. Conclusie en aanbevelingen

4.1. Conclusie
Het booronderzoek heeft aangetoond dat in het noordoosten van het 
plangebied Campinaterrein een dekzandopduiking ligt, terwijl in het 
westen en zuiden sprake is van een laagte. De kans op het aantreffen 
van archeologische resten in het lagere deel van het plangebied is klein 
(kansarme zone).
Op grond van het bureauonderzoek geldt voor de dekzandopduiking in 
principe een hoge verwachting voor archeologische resten uit de steentijd 
en bronstijd (kansrijke zone). Archeologische resten kunnen vanaf 110 cm 
tot 140 cm –Mv worden verwacht. Voor een klein deel van de dekzandkop 
dient de hoge archeologische verwachting echter naar beneden bijgesteld te 
worden (kansarm). Het betreft het deel ter plaatse van de huidige bedrijfshal 
op bouwperceel 1. De ondergrond is hier in belangrijke mate verstoord 
geraakt bij het heien van de funderingspalen waardoor de kans op het 
aantreffen van intacte archeologische resten klein is.

4.2 Aanbevelingen

Kansarme zone
Deze zone bestaat uit de dekzandlaagte en het verstoorde deel van 
de dekzandkop. Omdat in deze zone de kans op het aantreffen van 
archeologische resten klein is, gelden hier geen beperkingen voor de plan-
ontwikkeling.

Kansrijke zone
Uitgaande van een buffer van 30 cm, wordt aanbevolen grootschalige 
grondwerkzaamheden in de kansrijke zone te beperken tot een diepte 
van maximaal 80 cm –Mv. Uit de bouwplannen blijkt echter dat de 
voorgenomen bodemingrepen in de gehele kansrijke zone beduidend dieper 
zullen gaan. Allereerst zal in het kader van de Uitbreiding Rail terminal de 
bovengrond vlakdekkend tot 150 cm diepte worden afgegraven. De tweede 
bedreigende bodemingreep heeft betrekking op de nieuwe bedrijfshal op 
bouwperceel 1 (figuur 12). De noord- en zuidzijde van de nieuwe bedrijfshal 
ligt ter hoogte van het onverstoorde deel van de dekzandopduiking. 
Dit alles betekent dat de gehele kansrijke zone (omvang ca. 10.000 m2) 
bedreigd wordt door de planontwikkeling. Aangezien planaanpassing geen 
optie is, wordt voor de gehele kansrijke zone vervolgonderzoek in de vorm 
van proefsleuven geadviseerd. Doel van dit proefsleuvenonderzoek is het 
vaststellen van de aan- of afwezigheid van waardevolle archeologische 
resten.
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Figuur 12
Plangebied Campina met de 
kansrijke en kansarme zones. 
De gehele kansrijke zone wordt 
bedreigd door de voorgenomen 
bodemingrepen
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