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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
In augustus en september 2011 zijn in opdracht van Bosch Transmission 
Technology BV door Archol BV twee archeologische vooronderzoeken 
uitgevoerd voor het plangebied Bosch Transmission Technology. De 
onderzoeken betreffen een bureauonderzoek (BO - augustus 2011) en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO – 31 augustus t/m 1 september). Binnen 
de opzet van het archeologisch veldonderzoek bestond de mogelijkheid 
voor een doorstart naar een definitieve opgraving (DO). Doel van het 
bureauonderzoek was het op stellen van een specifiek verwachtingsmodel 
over bekende en verwachte archeologische waarden. Het proefsleuvenon-
derzoek diende inzicht te bieden in de behoudenswaardigheid van eventueel 
aanwezige archeologische resten (selectieadvies). Op grond van deze 
uitkomsten kan door het bevoegd gezag worden bepaald of de archeologische 
waarden behoudenswaardig zijn of niet (selectiebesluit). Indien behoudens-
waardig geacht dienen de archeologische resten opgegraven te worden. 
Gezien de verregaande status van de bouwplannen van Bosch Transmission 
Technology BV (zie verder) is behoud in situ namelijk geen mogelijkheid meer.

Aanleiding voor de vooronderzoeken zijn de uitbreidingsplannen van Bosch 
Transmission Technology BV. De plannen betreffen een uitbreiding van de 
productiehal (ca. 7680 m2) aan de oostkant van de huidige productiehal. 
Daarnaast is een mogelijke uitbreiding van de kantoorruimte aan de 
zuidwestkant van het bedrijfspand gepland (figuur 1.1). De uitvoering van 
de bouwplannen kunnen leiden tot aantasting van mogelijk aanwezige 
archeologische waarden. 

Figuur 1.1 
Uitbreidingsplannen Bosch Transmission 
Technology
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1.2 Plangebied (figuur 1.2 en 1.3)
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de bebouwde kom van Goirle en 
Tilburg op het bedrijventerrein ‘Het Laar’ in de gemeente Tilburg. Op het 
onderhavige terrein is het complex van Bosch Transmission Technology BV 
gevestigd, aan de Doctor Hub van Doorneweg 120 ten noorden van de A58. 

Het oostelijk deel van het plangebied (daar waar de uitbreiding van de 
productiehal is gepland) bestaat momenteel grotendeels uit grasland met 
een rondweg en enkele parkeerplaatsen. Het zuidwestelijk deel van het 
plangebied (daar waar de mogelijke kantooruitbreiding is gepland) is 
momenteel in gebruik als waterpartij. De waterpartij is bij de aanleg tot ca. 
zes meter onder maaiveld uitgegraven.1

1.3 Beleidskader
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-

1  Mondelinge mededeling dhr. H. Vriens.
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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 heeft 
als doel de omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van de aangetroffen 
vindplaatsen vast te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is van 
een behoudenswaardige vindplaats.

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 er geen archeologische 
waarden zijn aangetroffen of zijn 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 (behoud in-situ), of tot een archeologische opgraving 
(behoud ex-situ).

Plangebied

Figuur 1.3 
Huidige situatie plangebied
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1.4 Onderzoeks- en rapportageopzet
Het hier gepresenteerde onderzoek is een gecombineerd verslag van een 
archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 
(IVO-proefsleuven). De bevindingen en het daaruit voortvloeiende verwach-
tingsmodel van het bureauonderzoek2 zijn beschreven in hoofdstuk 2. De 
methodiek en resultaten van het inventariserend veldonderzoek komen 
aan bod in hoofdstuk 3 en 4. De vooronderzoeken zijn 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, gemeentelijk archeoloog Tilburg. De opdrachtgever is Bosch 
Transmission Technology BV. De heer H. van Hoof is contactpersoon 
namens opdrachtgever.

Naar aanleiding van het bureauonderzoek en t.b.v. het uitvoeren van het 
inventariserend veldonderzoek is er een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld.3 Het PvE is goedgekeurd door het bevoegd gezag (drs. G. van den 
Eynde, gemeente Tilburg) en de opdrachtgever (dhr. H. Vriens).

Projectnaam: Tilburg – Bosch Transmission 
Technology, dr. Hub van 
Doorneweg 120

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek 
Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: Augustus – September 2011 
Periode van uitvoering uitwerking: September 2011
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Tilburg
Plaats: Tilburg
Toponiem: dr. Hub van Doorneweg 120
Coördinaten gebied: 132018 / 394581
Opdrachtgever: Bosch Transmission 

Technology BV, dhr. H. van 
Hoof

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg, 
drs. G. van den Eynde, 
senior beleidsarcheoloog 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummers: Bureauonderzoek: 47858
Inventariserend Veldonderzoek: 
48196

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): Niet van toepassing
ARCHIS-waarnemingsnummer(s): In aanvraag
Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Provinciaal Depot 
Bodemvondsten Noord-Brabant

2  Indien gewenst is het bureauonderzoek op te vragen als apart document bij Archol BV.
3  Pruijsen 2011.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap

2.1.1  Algemeen
Het plangebied aan de Doctor Hub van Doornestraat is gelegen in het 
Zuid-Nederlandse zandgebied, waartoe grote delen van Noord-Brabant 
en Limburg behoren. Het gebied bevindt zich 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.

2.1.2 Geologie en geomorfologie4

Tijdens de laatste glaciale periode, het Weichselien (70.000–10.000 jaar 
geleden), wordt de Centrale Slenk langzaam opgevuld met periglaciale 
(onder invloed van ijs) en eolische (onder invloed van wind) afzettingen 
waarbij de opvulling ongeveer gelijke tred houdt met het dalen van de 
Slenk. De eolische afzettingen zijn het gevolg van verstuiving door het 
ontbreken van vegetatie. De zandafzettingen worden gerekend tot het Oude 
Dekzand. Dit (dek)zand werd voor het grootste gedeelte in de vorm van 
dekzandruggen en dekzandwelvingen 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). 
Dit pakket wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel. In het zuidelijk 
zandgebied kunnen in het dekzandpakket ook leemlagen voorkomen, de 
zogeheten Brabantse leem. De leemlagen zijn het gevolg van lokale smelt-
waterstromen en kenmerken zich als fluvioglaciale afzettingen. Aan het 
eind van het Weichselien wordt het klimaat milder waardoor vlechtende 

4  Gebaseerd op Berendsen 2005.
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waterstromen overgaan in meanderende beken. Door de toenemende 
vegetatie neemt de verplaatsing van zand door de wind steeds meer af. In 
deze periode worden de Jonge Dekzanden gevormd uit stuivende Oude 
Dekzanden. Vanaf het Holoceen (8100 v.Chr. – heden) is in de beekdalen 
klei afgezet en zijn plaatselijk onder invloed van de mens nog stuifzanden 
ontstaan. In afgesloten laagten, oude meanders van rivieren en verschillende 
beekdalen heeft zich in deze periode ook veen gevormd.

Het plangebied bevindt zich volgens de geomorfologische kaart van 
Nederland op een dekzandrug die al dan niet is afgedekt door een oud 
landbouwdek (figuur 2.1). De rug heeft een zuidwest-noordoostelijke 
oriëntatie. De zuidoostelijke flank van de dekzandrug vormt de overgang 
naar het beekdal van de Katsbogte (ligt buiten het plangebied). De Katsbogte 
is waarschijnlijk één van de beken die in het Holoceen is ontstaan. Deze 
beek is in het verleden gekanaliseerd en nu nog slechts als een sloot in het 
landschap herkenbaar. Ter hoogte van de mogelijke kantooruitbreiding is 
een laagte gekarteerd, ontstaan door afgraving. De precieze reden van de 
afgraving is onbekend. 

Het reliëf van de hoogtekaart (figuur 2.2) sluit aan op de beschreven land-
schappelijke eenheden. In het noordwesten bevindt zich een hoger deel, 
de dekzandrug; meer naar het zuidoosten is sprake van een lager gelegen 
gebied, het beekdal. Het plangebied bevindt zich op het hoge deel. Wel valt 

0 40 80 120 160 200

meters

LEGENDA

plangebied

hoogteligging (op basis van AHN)
18,0 m +NAP

10,0 m +NAP

topografie

ontgrondingsvergunningen
Noord-Brabant, 2006

Hoogtekaart
Tilburg, Tradepark 58

Tradepark 58

Bosch Transmission Technology

131500 132000

39
45
00

39
40
00

131500 132000

39
45
00

39
40
00

Figuur 2.2 
Actueel Hoogtebestand Nederland met in 
blauw het plangebied en in rood Tradepark58 
(bron: Van Nuenen 2008)



Transmission Technology Tilburg    11

op dat het landschap direct ten oosten en zuiden van het plangebied iets 
hoger ligt dan het plangebied zelf. Het lichte hoogteverschil zal het gevolg 
zijn van het bouwrijp maken en egaliseren van bedrijventerrein ‘Het Laar’. 
Pas na deze werkzaamheden zijn de bedrijven gebouwd. Daar waar geen 
bedrijventerrein is ingericht, lijkt het landschap ongemoeid. Ook duidelijk 
zichtbaar is de gegraven waterpartij in het zuiden van het plangebied.

2.1.3  Pedologie en pedogenese
In het dekzand heeft zich een podzolbodem ontwikkeld, een bodem 
kenmerkend voor arme gronden. Daarop is door beakkering en het 
daarmee verbonden ophogen en verrijken van de grond met plaggen, 
stalmest, gemaaide heide en bijvoorbeeld bosstrooisel een esdek gevormd. 
Op deze manier is het huidige bodemtype ontstaan zoals aangegeven 
op de bodemkaart: een hoge zwarte enkeerdgrond (kaarteenheid zEZ21, 
grondwatertrap VII, figuur 2.3). Dergelijke gronden komen meestal voor 
op relatief hoge langgerekte ruggen in het landschap in de nabijheid 
van oude bewoningskernen. Dit bodemtype, in combinatie met een lage 
grondwatertrap (GWT VII) heeft doorgaans een hoge archeologische 
verwachting. In uitzonderlijke gevallen is de oude podzolbodem nog intact, 
maar vaak is de oude bodem afgetopt bij de ontginning van het gebied, voor 
de vorming van het esdek. De oude bodem, tevens het oude loopoppervlak, 
is dan opgenomen in het huidige esdek. Een vondstlaag is dan ook niet 
meer te verwachten. Wel zijn archeologische grondsporen doorgaans goed 
bewaard gebleven doordat zij afgedekt en beschermd zijn door de minimaal 
50 cm dikke antropogene laag. Een plaggendek kan een gelaagdheid 
vertonen, waarbij de kleur van de bodemlagen een mogelijke indicatie is 
voor de herkomst van de plaggen. Zo leidt het gebruik van heideplaggen 
tot een zwarte kleur van de bodem, terwijl het gebruik van bosstrooisel en 
grasplaggen tot een meer bruine kleur van de bodem leidt. Gelaagdheid kan 
wijzen op een meerfasige opbouw van de plaggenbodem.
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2.1.4 Plangebied in landschappelijke relatie tot onderzoeksgebied Tradepark 58
Direct ten zuiden van het plangebied is een uitgebreid archeologisch 
onderzoek (Tilburg Tradepark 58) uitgevoerd in 2008 en 2009.5 Het onder-
zoeksgebied Tilburg Tradepark 58 heeft een directe landschappelijke relatie 
met plangebied Doctor Hub van Doorneweg 120 (zie figuur 2.1 en 2.3). De 
dekzandrug waarop onderzoeksgebied Tilburg Tradepark 58 is gesitueerd, 
is namelijk te volgen tot in het onderhavige plangebied. De bevindingen 
van het uitgebreide landschappelijke onderzoek Tilburg Tradepark kunnen 
daarom bijdragen aan een breder inzicht in de landschappelijke situatie 
van het plangebied. Er is vooral gekeken naar de resultaten m.b.t. het 
noordoostelijke deel van Tilburg Tradepark 58. Dit deel van het gebied 
bevindt zich het dichtst bij plangebied Dr. Hub van Doorneweg 120. 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de daaropvolgende definitieve 
opgraving zijn in de noordoostelijke helft van onderzoeksgebied Tilburg 
Tradepark 58 overwegend A-C profielen aangetroffen. De antropogene 
A-horizont bestaat uit een recente bouwvoor met hieronder een gelaagd 
plaggendek (>50 cm). Het plaggendek dateert globaal uit de post-middel-
eeuwse periode; het vondstmateriaal uit het plaggendek blijkt tot nu toe niet 
in aanmerking te komen voor een scherpere datering. Hierboven beschreven 
bodemopbouw sluit aan op de classificatie die spreekt uit de bodemkaart, 
namelijk die van een hoge zwarte enkeerdgrond. De A-horizont gaat direct 
over in geel dekzand (C-horizont).

Restanten van de oude podzolbodem zijn voor de hoge delen van het 
terrein (dekzandrug) niet aangetroffen. De overgang tussen de A-horizont 
en de onderliggende bodem wordt plaatselijk gevormd door een sterk 
gebioturbeerde lichtbruine laag. Daarnaast is in de oostelijke helft van 
Tilburg Tradepark 58 op plaatsen de aanwezigheid van een oude akkerlaag 
geconstateerd. Vanwege het ontbreken van vondstmateriaal is deze akkerlaag 
tot op heden niet te dateren. Op de flanken van de dekzandrug lijken nog 
wel restanten van de oude bodem aanwezig. In profielen op de flanken is de 
aanwezigheid van een B-inspoelingshorizont vastgesteld. De inspoelingsho-
rizont is bruin, kent een grillig verloop en neemt globaal richting laagte toe 
in dikte. Een dergelijke horizont komt vooral voor op dekzandvlakten en een 
dergelijke bodemopbouw staat ook wel bekend als natte podzolgrond. 

2.2 Archeologisch en historisch kader

2.2.1 Inleiding
Het plangebied bevindt zich op een uitgestrekte dekzandrug. Deze land-
schappelijke eenheid is al uitvoerig onderzocht (bureauonderzoeken, 
booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, opgravingen, veldkarteringen 
en archeologische begeleidingen). Daardoor is er een grote hoeveelheid 
archeologische gegevens beschikbaar uit de omgeving van het plangebied. 
In 2007 is een omvangrijk archeologisch en historisch bureauonderzoek 
uitgevoerd voor het gebied Laar-Stappegoor. Het plangebied Dr. Hub 
van Doorneweg maakt deel uit van dit onderzoeksgebied. Zoals eerder 
opgemerkt, is direct ten zuiden van het plangebied een grote archeologische 
opgraving uitgevoerd, Tradepark 58. Ca. 1000 meter naar het noordoosten 

5  Zie: Nuenen 2008; Rapport in prep.
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ligt het onderzoeksgebied Puijacker. Deze locatie is in 2010 definitief 
opgegraven. Aan de hand van deze drie gebieden kan een representatief 
archeologisch en historisch kader voor het plangebied worden opgesteld.

2.2.2  Archeologische context
Volgens de IKAW6 ligt het plangebied in een zone met een hoge 
archeologische verwachting (figuur 2.4). Deze verwachting is gebaseerd 
op de aanwezigheid van een dekzandrug en van hoge enkeerdgronden in 
combinatie met grondwatertrap VII. Op de archeologische waarschuwings-
kaart van de gemeente Tilburg, de ARWATI, is de dekzandrug zelfs tot de 
gebieden met een zeer hoge archeologische verwachting gerekend (figuur 
2.5).

In het plangebied zelf zijn geen archeologische waarnemingen bekend. 
Uit de omgeving van het plangebied zijn in Archis7 wel verschillende 
archeologisch waardevolle terreinen of waarnemingen bekend uit bijna alle 
archeologische perioden vanaf het neolithicum (figuur 2.4). 

Laar-Stappegoor8

Binnen onderzoeksgebied Laar-Stappegoor is een groot aantal archeologische 
waarnemingen bekend. Op ca. 300 meter ten noorden van het plangebied 
bevindt zich een waarneming van enkele bronzen en vuurstenen bijlen 
uit de bronstijd en het neolithicum en aardewerkfragmenten uit de vroege 
middeleeuwen (Archis-waarnemingsnr. 35408). De waarneming is echter 
administratief geplaatst, waardoor de precieze locatie van de vindplaats 
niet bekend is; deze zou zich ook buiten het huidige plangebied kunnen 
bevinden. Verder zijn bij het bouwrijp maken van een deel van het bedrijven-
terrein ‘Het Laar’ in 1986 waarnemingen gedaan (archeologisch begeleid). 
Direct ten westen van de Goirlese weg zijn enkele verspreide waarnemingen 
bekend van aardewerkscherven die gedateerd kunnen worden in de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd (Archis-waarnemingsnrs. 411267, 411276). 
Het vondstmateriaal was aangetroffen in een 60 cm dik esdek. Daarnaast 
werden ontginningsgreppels uit de late middeleeuwen gevonden. Oudere 

6  IKAW staat voor Indicatieve Kaart Archeologische Waarden.
7  Archis2 is het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
8  O.a. Van Nuenen 2008; Van Dijk & de Boer 2007.
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bewoningssporen zijn eveneens bekend. Er zijn resten uit de ijzertijd in de 
vorm van afvalkuilen, paalsporen en een waterput met houten constructie. In 
aanvulling hierop zijn ijzertijdaardewerk en losse aardewerkfragmenten uit 
de Romeinse tijd verzameld (Archis-waarnemingsnr. 14761).9 Het Romeinse 
materiaal is aangetroffen in deels verspoelde context, aan de rand van het 
voormalige beekdal van de Katsbogte. 
Ca. 100 meter ten westen van het plangebied heeft BILAN in 2005 in de 
zuidwestelijke hoek van bedrijventerrein ‘Het Laar’ een archeologisch 
booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 18314).10 Tijdens het 
onderzoek is een overwegend 50 tot 90 cm dikke humeuze bovengrond 
aangetroffen direct op de C-horizont (dekzand). Het oorspronkelijke 
bodemprofiel is, waarschijnlijk als gevolg van agrarische activiteiten, 
afgetopt. Er zijn geen archeologische indicatoren van een vindplaats 
aangetroffen.
 
Verder naar het oosten (ca. 1300 m van plangebied) ter hoogte van de 
Stappegoorweg bevindt zich een aantal waarnemingen die in verband 
gebracht kunnen worden met een AMK-terrein (Archeologisch Monument, 
monumentnr. 9005). Het archeologisch monument betreft een terrein 
waar sporen van begravingen uit de ijzertijd worden verwacht. Rond en ten 
zuiden van het monument zijn verscheidene archeologische onderzoeken 
uitgevoerd, van veldkarteringen tot opgravingen. Uit 1986, 1988 en 1990 
zijn waarnemingen bekend van veldkarteringen (Archis-waarnemingsnr. 
14760 en 21621), waarbij grote hoeveelheden aardewerk uit de late bronstijd 
tot de midden ijzertijd zijn aangetroffen. In mindere hoeveelheden zijn in 
dit gebied ook scherven uit de Romeinse tijd, vroege middeleeuwen, late 
middeleeuwen en nieuwe tijd verzameld. Bij een booronderzoek ten westen 
van de rotonde aan de Stappegoorweg zijn in de top van het aanwezige 
dekzandpakket ijzertijdscherven gevonden. Ander booronderzoek in 2001 
en 2003 rond de Stappegoorweg wees op de aanwezigheid van het beekdal 
van De Katsbogte met een dikke ophogingslaag.11 In een daaropvolgend 
proefsleuvenonderzoek in 2006 bleek dat zich in de ondergrond resten van 
een (afgetopte) ijzertijdnederzetting bevonden. Daarnaast zijn sporen uit de 
volle middeleeuwen en de Nieuwe tijd aangetroffen.

Tradepark 5812

Ten zuiden van het plangebied ligt onderzoeksgebied Tradepark 58. Van dit 
onderzoeksgebied zijn geen vondstmeldingen bekend, wel is een uitgebreid 
proefsleuvenonderzoek en een definitieve opgraving uitgevoerd. In 2008 
heeft BAAC het onderzoeksgebied met proefsleuven verkend (Archis-
waarnemingsnr. 423919).13 Daarbij zijn zeven vindplaatsen aangetroffen. 
Alle vindplaatsen herbergen nederzettingssporen uit grofweg de late 
bronstijd – midden ijzertijd (paalsporen, kuilen en een waterput). Op grond 
van de onderzoeksresultaten werd een groot nederzettingsareaal bestaande 
uit “zwervende erven” verwacht.14 Op vindplaats 6 was bovendien een 
9  Van Nuenen 1987.
10  De Vos 2006.
11  Robeers et al. 2001; Krekelbergh 2003.
12  Zie o.a. Van Nuenen 2008; Rapport in prep.
13  Van Nuenen 2008.
14  De term zwervende erven verwijst naar een gebruik bekend uit de bronstijd en de ijzertijd. 

Bij de bouw van een nieuwe boerderij en erf kozen de toenmalige mensen voor een geheel 
nieuwe locatie. Herbouw op dezelfde plek was geen sprake van. Zo ontstond een patroon 
van opeenvolgende boerderijen die zich door het landschap verplaatsten, als het ware zwi-
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kringgreppel aangetroffen die mogelijk zou duiden op de aanwezigheid 
van een urnenveld. Een laatste bijzondere vondst betrof twee concentraties 
neolithisch aardewerk van vindplaats 3. Er werden echter geen bijbehorende 
grondsporen aangetroffen. De prehistorische bewoningsresten bevonden 
zich op een dekzandrug. Langs de dekzandrug (ten zuiden) liep het 
beekdal van de Katsbogte. Naast de prehistorische resten zijn ook sporen 
van ontginnings- en bermgreppels uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 
aangetroffen. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is middels een 
selectiebesluit besloten een definitieve opgraving te laten plaatsvinden op 
vindplaats 2 t/m 7. De opgravingen zijn in 2009 uitgevoerd door Archol en 
BAAC.15 De onderzoeken hebben uitgewezen dat de dekzandrug bewoond 
is geweest in de periode midden-bronstijd tot en met de midden-ijzertijd. 
Naast bewoningssporen zijn twee solitaire grafstructuren aangetroffen. 
Een precieze ouderdom was niet te bepalen. Vooraf werd een urnenveld 
verwacht. Uit het neolithicum stammen enkele verspreide vondsten van 
aardewerk. Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning in de periode late 
ijzertijd - volle middeleeuwen. Het vondstmateriaal duidt erop dat het 
gebied in ieder geval vanaf de late middeleeuwen als akkerland in gebruik is 
geweest. In de middeleeuwen of het begin van de Nieuwe tijd is het beekdal 
ontgonnen en (later) door ophoging geschikt gemaakt voor agrarische 
doeleinden. 

Puijacker16

In 2007 is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door BILAN. De 
resultaten gaven aanleiding tot een opgraving. De opgraving in 2010 leverde 
veel informatie op. Het terrein bevindt zich op een dekzandrug. De top 
van het dekzand bleek op verschillende plaatsen verstoord door recente 
ingrepen (de bouw en sloop van de vroegere bebouwing, textiel fabriek). 
De rug is in de Nieuwe tijd geëgaliseerd, waarbij de lagere delen met de 
vrijgekomen grond zijn opgehoogd. Hierdoor is het oorspronkelijke reliëf 
niet meer zichtbaar is. Uit de opgraving blijkt dat de dekzandrug bewoond 
is geweest van de bronstijd tot en met de late middeleeuwen. Naast sporen 
van bewoning uit de bronstijd, zijn enkele grafstructuren uit de ijzertijd en/
of Romeinse tijd aangetroffen. Enkele sporen konden worden toegewezen 
aan de Romeinse tijd, wat bewoning in die periode onderschrijft. Op de 
oostelijke flank van de dekzandrug bevond zich een omvangrijk nederzet-
tingsareaal uit de middeleeuwen. Een groot aantal gebouwplattegronden 
en aanverwante sporen is blootgelegd. De jongste archeologisch elementen 
betroffen enkele loopgraven uit WOII.

Aanvullende gegevens
Naast ARCHIS wordt voor Tilburg gebruik gemaakt van het databestand van 
het Regionaal Archief Tilburg (RAT). In onderzoeksgebied Laar-Stappegoor 
is in het databestand van het RAT een groot aantal waarnemingen bekend. 
Het merendeel van deze waarnemingen is ook in ARCHIS bekend en 
hierboven reeds beschreven. Veel van de waarnemingen betreffen (sub-) 
recent materiaal (achttiende-, negentiende- en twintigste-eeuws), zoals 
aardewerk en glas (b261, b265 en b266). In overeenstemming met de 
Archis-gegevens wordt in het RAT melding gemaakt van een nederzetting 

erven zij door het landschap. Zie voor meer informatie vooral Schinkel 1994.
15  Rapport in prep.
16  Zie o.a. Vos 2006a; Mostert & Verbeek 2007; Rapport in prep.
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uit de midden- tot late ijzertijd die in 1986 en 1988 in het noordwestelijke 
deel van het bedrijventerrein Het Laar is aangetroffen (b153). Daarnaast zijn 
aardewerkfragmenten uit de ijzertijd, late middeleeuwen en nieuwe tijd 
gevonden (b23, b141). In de omgeving van het Archeologisch Monument 
(monumentnr. 9005) zijn diverse vondsten bekend. De waarnemingen 
komen overeen met Archis: aardewerkfragmenten uit de bronstijd, ijzertijd, 
Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. Tevens zijn vuursteenartefac-
ten uit het neolithicum gevonden (b22, b28, b262, b263, b260 en b264).

2.2.3 Historisch kader17

In historische tijden was het plangebied voornamelijk in gebruik als 
akkerland met in de directe nabijheid (ca. 200 m ten noordwesten van 
plangebied) een cluster boerderijen langs een weg richting Het Laar. 

De cluster boerderijen stond bekend als het gehucht De Boog. Voor de 
oorsprong van de naam De Boog zijn enkele theorieën. Mogelijk verwijst 
de naam simpelweg naar een bocht in de weg waarlangs het gehucht was 
gelegen. Een andere verklaring zou de aanwezigheid van beukenbomen 
kunnen zijn. Daarnaast kan de naam staan voor een verbastering van de 
term ‘bocht’ in de betekenis van een omheining (bestaande uit heggen of 
aarden wallen) in de directe omgeving van een hoeve, een naamsdeel dat 
in dit gebied veelvuldig voorkwam.18 De naam De Boog heeft bestaan tot ca. 
1955 en stond op dat moment bekend als een buurtschap van Het Laar.19

17  Naar van Dijk & de Boer 2007, toegespitst op plangebied Dr. Hub van Doorneweg.
18  Beijers 2003.
19  Het Laar betrof een woonkern op een kruising van wegen. De kern had het karakter van een 

beekdalnederzetting en ontwikkelde zich vanaf de late middeleeuwen. In de loop van de 20e 
eeuw werd de locatie in gebruik genomen als evenemententerrein.

Figuur 2.5 
ARWATI en RAT
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De akkers binnen het plangebied maakten deel uit van een groot areaal 
van landbouwgronden bekend onder De Schijf en op lokaal niveau bekend 
onder toponiem Het Schijfke. Rond dit centrale akkercomplex lagen de 
belangrijkste nederzettingen van Tilburg: De Veldhoven, Heuvel en Korvel. 

Van deze drie grote bewoningsclusters bevond Korvel zich het dichtste bij 
het plangebied. Verder ten westen en zuiden van het plangebied lagen zones 
met weide- en beemdgronden (Katsbogten, De Blaak). Binnen de grenzen 
van het plangebied lagen akkers die behoorden tot een complex bekend 
onder de naam Het Schijfke. Toponiem Het Schijfke is een aanwijzing voor 
een vroege ontginningsfase van het gebied. Volgens Beijers komt het alleen 
voor bij oude (dorps-) akkers.20 Op grond van archeologische waarnemingen 
in de omgeving van gehucht De Boog kon worden vastgesteld dat dit gebied 
(waaronder het plangebied) in de loop van de 15e eeuw als akker in gebruik 
is genomen.21 

Deze situatie bleef in grote lijnen in latere perioden onveranderd. Vanaf 
1750 voltrok zich een laatste ontginningsfase. De ontginning richtte zich 
vooral op delen van heide, beekdalen en moerassen en bestond meestal uit 
het planten van bossen. Sporen van dergelijke ingrepen zijn in de omgeving 
van het plangebied bekend als greppels in het terrein richting de beek De 

Katsbogt, die met heideplaggen waren gedempt. Vondstmateriaal uit de 

20  Beijers 1996.
21  Hendriks 1992.

 

Figuur 2.6 
Detail uit de kaart van de Heerlijkheid Tilburg 
en Goirle door Diederik Zijnen, 1760 (bron: 
Van Dijk & de Boer 2007). In rood het onder-
zoeksgebied Laar-Stappegoor, in blauw het 
plangebied
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heideplaggen leverde een datering op in de 17e en 18e eeuw.22 Uit 1760 is 
een kaart bekend van Diederik Zijnen, waarop een aantal woonerven is 
gekarteerd (figuur 2.6).  Het plangebied was toen in gebruik als akkerland. 
Tot in de 20e eeuw blijft dit gebruik vrijwel onveranderd (figuur 2.7). 

Pas in de jaren zeventig van de 20e eeuw is er weer sprake van 
ontwikkeling. Het bedrijventerrein ‘Het Laar’ wordt aangelegd. De 
inrichting van het bedrijventerrein vormt de basis voor de huidige indeling 
van het plangebied en directe omgeving. Het bedrijventerrein huisvest 
verschillende bedrijven, waaronder Bosch Transmission Technology BV. 
Twee van de laatste ingrepen zijn de aanleg van de waterpartij direct 
ten zuiden van het bedrijf en een aanbouw aan de productiehal. Bij het 
graven van de waterpartij is de bodem tot ca. zes meter beneden maaiveld 
uitgegraven. In 2006 is aan de oostkant van de productiehal 40 meter 
aangebouwd. 

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting
Op grond van de inventarisatie van geologische, pedologische en 
archeologische en historische gegevens geldt voor het plangebied de 
volgende gespecificeerde archeologische verwachting:

Het plangebied ligt op een dekzandrug bedekt met een hoge enkeerdgrond 
met grondwatertrap VII. Op basis hiervan heeft het gebied volgens de 
IKAW, een hoge archeologische verwachting en zelfs een zeer hoge 
verwachting volgens de ARWATI. 

22  Hendriks 1992.
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Op basis van de bekende archeologische waarnemingen in de directe 
omgeving van het plangebied en van de dekzandrug kunnen vindplaatsen 
verwacht worden daterend vanaf het neolithicum tot en met de Nieuwe tijd 
in het algemeen en vindplaatsen daterend in de metaaltijden (bronstijd – 
ijzertijd) in het bijzonder. De verwachtingen kunnen per archeologische 
periode verschillend worden getypeerd. 

Neolithicum 
De vroegste sporen van bewoning op de dekzandrug dateren uit het 
neolithicum. Nabij het plangebied zijn verspreide vondsten bekend uit deze 
periode (Tradepark 58 en ten noorden van het plangebied). Tot op heden 
zijn nog geen bijbehorende grondsporen aangetroffen. Van de neolithische 
bewoning en de reden van de aanwezigheid van neolithisch materiaal 
is daarom nog moeilijk een beeld te vormen. Binnen het plangebied 
wordt neolithisch materiaal verwacht en zal, gezien de zeldzaamheid van 
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neolithische sporen, goed gelet moeten worden op eventuele aanwezige 
verwante grondsporen.

Metaaltijden (brons- en ijzertijd)
Uit archeologisch onderzoek in het aangrenzende gebied Tradepark 58 
is gebleken dat op de dekzandrug bewoning uit de midden-bronstijd 
– midden-ijzertijd aanwezig is. Het gaat hier vooral om nederzettings-
resten in vorm van vondstmateriaal en grondsporen zoals: paalsporen, 
kuilen, boerderijplattegronden, opslagstructuren (zogenaamde spiekers), 
waterputten/kuilen en afscheidingen zoals greppels. Naar verwachting 
zullen deze bewoningssporen doorlopen over de gehele dekzandrug, 
waaronder plangebied Dr. Hub van Doorneweg. Bewoning uit deze periode 
is ook bekend direct rondom (bedrijventerrein Het Laar), ten oosten 
(Stappegoorweg) en ten noordoosten (Puijacker) van het plangebied (zie 
paragraaf 2.2). Dat naast bewoning ook sprake kan zijn van verspreidde 
begravingen is af te leiden uit de aanwezigheid van solitaire grafstructuren 
in Tradepark 58, Puijacker en het Archeologisch Monument nabij de 
Stappegoorweg. 

Romeinse tijd
Het karakter van de Romeinse bewoning op de dekzandrug is nog 
onduidelijk. In Puijacker zijn enkele Romeinse boerderijplattegronden 
gevonden. Dichterbij het plangebied is alleen een Archis-melding bekend 
van verspoeld Romeins materiaal. Het materiaal zou op naburige (in situ) 
bewoningsresten kunnen wijzen.

Vroege middeleeuwen
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen resten bekend uit deze 
periode. In Puijacker is wel een middeleeuwse nederzetting aangetroffen. 
Gezien de afstand tot het plangebied en de initiële inrichting van het 
plangebied en directe omgeving als landbouwgrond worden geen resten uit 
de vroege middeleeuwen verwacht.

Late middeleeuwen tot Nieuwe tijd
Naar verwachting is het plangebied vanaf de late middeleeuwen ontgonnen 
en in gebruik genomen als akkerland. Vanaf de late middeleeuwen kunnen 
daarom in het plangebied ontginningssporen voorkomen en mogelijk resten 
van boerderijen in relatie tot gehucht De Boog. 

Bodemopbouw
Archeologische resten kunnen verwacht worden in de top van het dekzand, 
direct onder het esdek. De dikte van het esdek zal gemiddeld meer dan 50 
cm bedragen; het esdek kan in verschillende lagen (fasen) zijn opgebouwd. 
Ten gevolge van de ontginningsactiviteiten zal het onderliggende 
dekzandpakket zijn afgetopt. Daarnaast zal de opbouw deels zijn verstoord 
door egalisatie en het bouwrijp maken van het gebied t.b.v. de bouw 
van bedrijventerrein Het Laar. Restanten van de podzolbodem worden 
niet verwacht, lokale laagten of depressies uitgezonderd. Een continue 
vondstlaag wordt eveneens niet verwacht. De overgebleven archeologische 
resten zullen zich kenmerken als grondsporen met het eventueel daarin 
voorkomende vondstmateriaal.  
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Conservering
De verwachte conservering van archeologisch materiaal is redelijk. 
Organisch materiaal is, gezien de aanwezigheid van zure, kalkarme 
zandgronden waarschijnlijk niet meer bewaard. De conservering van 
anorganisch vondstmateriaal is vermoedelijk goed. De gaafheid van 
eventuele archeologische sporen is onder een esdek in de regel matig tot 
goed.

Verstoringen
De geplande bodemingrepen behelzen eventueel uitbreiding van de 
kantoorruimte in het zuiden van het plangebied. Dit deel van het terrein is 
in gebruik als waterpartij. Bij de aanleg van de waterpartij is de bodem tot 
zes meter onder maaiveld afgegraven. Door deze bodemverstoring zullen 
eventuele archeologische resten in dit deel van het plangebied geheel zijn 
verdwenen. Daarnaast is af te leiden uit de geomorfologische kaart dat op 
deze locatie van het plangebied het terrein is afgegraven. 
 
2.4 Advies bureauonderzoek
Op grond van het bureauonderzoek wordt de volgende aanbeveling gedaan: 

Het onderzoek heeft aangetoond dat voor het plangebied grotendeels 
een hoge archeologische verwachting geldt en kan worden gehandhaafd. 
Het plangebied bevindt zich op een uitgestrekte dekzandrug. Van deze 
dekzandrug zijn talloze archeologische waarnemingen bekend, die wijzen 
op het intensief bewonen van de rug in verscheidene archeologische 
tijdsvakken. Binnen het plangebied beperkt de hoge verwachting zich tot de 
oppervlakte van de geplande uitbreiding van de productiehal. Het zuidelijk 
deel van het terrein, waar eventuele kantooruitbreiding is gepland, is 
dermate diep verstoord dat de kans op intacte archeologische waarden zeer 
gering is. 

Uitgaande van dit verwachtingsbeeld wordt uitsluitend vervolgonderzoek 
geadviseerd voor het oostelijke deel van het plangebied (locatie uitbreiding 
productiehal). Middels een proefsleuvenonderzoek kan de opgestelde 
gespecificeerde archeologische verwachting worden getoetst. Doel daarbij 
is het bepalen van de aanwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, 
de datering, de conservering en de kwaliteit van archeologische waarden. 
Aan de hand van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek dient de 
archeologische uitvoerder een waardestelling van de aangetroffen sporen 
en vondsten te verrichten. Op grond van de uitkomsten wordt normaliter 
een selectieadvies opgesteld inzake vrijstelling van het terrein, behoud 
in situ, dan wel behoud ex situ d.m.v. vervolgonderzoek in de vorm van 
een definitieve opgraving. Vanwege het vergevorderde stadium van de 
geplande bouwwerkzaamheden is behoud in situ geen optie meer. Indien 
archeologische resten aanwezig zijn in het plangebied wordt door het 
bevoegd gezag bepaald in hoeverre deze resten behoudenswaardig zijn. 
Daartoe dient tijdens het IVO voldoende informatie verzameld te worden 
om ter plekke een selectiebesluit te nemen over het vervolgtraject. Indien 
behoudenswaardig geacht, wordt aansluitend overgegaan tot het opgraven 
van de archeologische waarden.
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2.5 Besluitvorming
Bovenstaand selectieadvies is overgenomen door het bevoegd gezag (drs. 
G. van den Eynde) en omgezet naar een selectiebesluit. Ten behoeve van 
de uitvoering van het inventariserende veldonderzoek is een Programma 
van Eisen opgesteld.23 In dit PvE zijn de voorwaarden gesteld waaraan het 
archeologisch veldonderzoek moet voldoen.  

23  Pruijsen 2011.
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting. Binnen 
het plangebied kunnen archeologische waarden voorkomen vanaf het 
neolithicum tot in de Nieuwe tijd. Ter toetsing van de archeologische 
verwachting is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een inventariserend 
veldonderzoek. Doel van het onderzoek is om een waardestelling op te 
stellen van de aanwezige archeologische resten. Om tot een goed advies te 
komen zijn in het PvE naast de te volgen methodiek de volgende onder-
zoeksvragen geformuleerd voor het inventariserend veldonderzoek:

1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem 
aanwezig?

2. Indien het onderzoek in bepaalde zones géén archeologische resten of 
beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) 
oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven?

3. Tot hoeveel sites dan wel off-site-verschijnselen behoren de 
archeologische sporen en resten? Wat kan in dit verband gezegd worden 
over de archeologische verwachting in de directe omgeving buiten het 
tracé?

4. Wat is per vindplaats de aard (nederzetting, offsite, grafveld) van de 
archeologische resten? 

5. Wat is per vindplaats de datering van de archeologische vondsten en tot 
welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?

6. Wat is per vindplaats de horizontale verspreiding van de archeologische 
resten? Bestaan er verschillen tussen materiaalcategorieën? Hoeveel 
vondstconcentraties kunnen onderscheiden worden en wat is de 
oppervlakte van elk? Wat is de verspreiding van de grondsporen? Bestaat 
er een relatie tussen de ligging van de grondsporen en de vondstconcen-
traties? Zo ja welke?  

7. Wat is per vindplaats de verticale verspreiding van de archeologische 
resten? Bestaan er verschillen tussen materiaalcategorieën? Is er sprake 
van een archeologische stratigrafie? Wat is de relatie tussen de vondst-
spreidingen en de geologische en bodemkundige eenheden? Bestaat 
er een relatie tussen de grondsporen en verticale spreiding van de 
archeologische resten? 

8. Wat is de onderlinge relatie tussen sites en/of off-site-verschijnselen? 
9. Wat is de kwaliteit van de botanische en zoölogische resten en is 

onderzoek aan deze resten zinvol voor het beantwoorden van vragen 
over economische (voedselvoorziening) en ambachtelijke activiteiten 
(productie en onderhoudsactiviteiten)? 

10. Is binnen het plangebied een esdek aanwezig? Zo ja, in hoeverre 
heeft het esdek een conserverende werking gehad op onderliggende 
archeologische resten?

11. In het bureauonderzoek wordt gesproken over ontginningsactivitei-
ten en egalisatie en bouwrijp maken van bedrijventerrein Het Laar. In 
hoeverre is het natuurlijk bodemprofiel verstoord als gevolg van recente 
activiteiten of de aanleg en het (eerste) gebruik van het plangebied als 
akker (oude akkerlaag/plaggendek)?
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12. Mogelijk is sprake van een plaggendek bestaande uit meerdere fasen. In 
hoeverre kunnen fasen worden onderscheiden in het ophogingsdek? En: 
kan op basis van vondstmateriaal de vorming van het esdek(ken) aan een 
tijdsperiode worden gekoppeld? 

13. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksge-
bied eruit? In hoeverre komt de opbouw overeen met het beeld van het 
oostelijk deel van Tradepark 58?

14.	Wat	zegt	de	fysieke	kwaliteit	van	de	grondsporen	over	de	archeologische	
potentie	van	vergelijkbare	sites	in	de	regio	Tilburg	–	Goirle?

Indien behoudenswaardige vindplaatsen worden aangesneden (beslissing 
ligt bij bevoegd gezag), kan worden overgeschakeld naar een definitieve 
opgraving voor het hele of delen van het plangebied. Bij de uitvoering van 
een definitieve opgraving dienen aanvullende onderzoeksvragen te worden 
beantwoord. 

Algemeen:
15. Hoe sluiten de opgravingsresultaten van Tilburg – Bosch Transmission 

Technology aan bij de resultaten van onderzoek Tilburg – Tradepark 
58? Is er sprake van doorlopende bewoningskernen of van aparte 
vindplaatsen? 

Bewoningsresten
16. Welke typen structuren zijn te onderscheiden? Wat is hun functie en 

onderlinge relatie? 
17. Zijn er aanwijzingen voor reparatiefasen binnen de gebouwstructuren?
18. Zijn op basis van de ruimtelijke spreiding van de structuren duidelijke 

erven te onderscheiden?
19. Is er sprake van een fasering of ontwikkeling in de bewoningsresten?

Begravingen
20. Zijn er graven aanwezig? Zo ja, is er sprake van een grafveld of betreffen 

het solitaire graven? 
21. Zijn de randstructuren van de graven herkenbaar? Wat zijn de geschatte 

diameters van de aangetroffen grafmonumenten?

Paleo-botanisch:
22. Indien monsters geschikt zijn voor analyse: welke economische (voed-

selvoorziening) en ambachtelijke activiteiten (productie en onderhouds-
activiteiten) zijn er uitgevoerd? Welke cultuurgewassen en wilde planten 
zijn aangetroffen in de geanalyseerde zadenmonsters?

Off-site
23. Om welke typen off-site-verschijnselen gaat het, gelet op de vondsten en 

grondsporen, en daaruit af te leiden structuren alsmede de verspreiding 
ervan?

3.2 Methodiek
Het veldwerk is conform de KNA (versie 3.2) en het PvE door een team 
van drie werknemers van Archol uitgevoerd. Woensdag 31 augustus 2011 
zijn de werkzaamheden aangevangen. Donderdag 1 september 2011 is het 
veldonderzoek afgerond. 
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Omvang werkputten
Het plangebied omvatte in eerste instantie ca. 0,77 ha. Maandag 29 
augustus 2011 heeft een start-up gesprek op locatie plaatsgevonden tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Daar werd duidelijk dat de uitbreiding 
van de productiehal iets kleiner uit zal vallen, 76 meter bij 96 meter i.p.v. 
80 meter bij 96 meter. In het PvE is een puttenplan voorgesteld. Omdat 
behoud in situ geen optie is, is gekozen voor een puttenplan waarbij een 
hoge trefkans centraal staat. Er zijn vijf proefsleuven aangelegd, 2 meter 
breed, 80 meter lang (zie figuur 3.1). Onderlinge afstand tussen de sleuven 
is 15 meter. Gezien het kleinere oppervlak van de geplande uitbreiding 
is de laatste proefsleuf (put 5) op 10 meter afstand gegraven. In totaal is 
een oppervlakte van ca. 800 vierkante meter verkend. De oriëntatie van 
de proefsleuven is dwars op het veronderstelde reliëf, overwegend noord 
– zuid. Er is één archeologisch sporenvlak aangelegd in de top van het 
dekzandpakket.

Aanleg en registratie werkputten
Bij het graven van de proefsleuven is het vlak laagsgewijs verdiept met een 
gladde bak tot in de top van het dekzand. Tijdens de aanleg is het vlakniveau 
nagelopen op metaalvondsten. Elk vlak is na aanleg gefotografeerd en met 
een robotic Total Station digitaal getekend. Voor de inzet van een robotic Total 

Station zijn voor aanvang van het veldonderzoek grondslagpunten door een 
extern landmeetkundig bureau uitgezet en in het Rijksdriehoeksnet en ten 
opzichte van NAP ingemeten. Vanaf het begin van elke proefsleuf is om de 
20 meter een profielkolom gezet en gedocumenteerd van minimaal 1 meter 
breed. In totaal zijn 25 profielen gezet en beschreven (zie figuur 3.2).

Behandeling van sporen, vondsten en monsters
Voor de bepalingen m.b.t. behandeling van sporen, vondsten en monsters 
wordt verwezen naar het PvE. Tijdens het onderzoek zijn geen vondsten en 
geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Logischerwijs zijn ook 
geen monsters genomen. 
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Figuur 3.1 
Overzicht gegraven proefsleuven
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Figuur 3.2 
Locaties profielen
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4 Resultaten

4.1 Landschappelijke situatie 

Algemene bodemkenmerken 
Op basis van de kolomopnamen is een beeld gevormd van de land-
schappelijke situatie van het plangebied. Volgens de bodemkaart komen 
er binnen het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden voor met een 
antropogeen dek dikker dan 50 cm. Deze verwachting moet deels worden 
bijgesteld. 

De profielkolommen vertonen een uniform beeld (zie figuur 4.1 voor het 
standaard beeld), een zogeheten A-C profiel. De top van de bodem bestaat 
uit een recente donkergrijs tot zwarte bouwvoor, teelaarde (de A-horizont, 
antropogene bodemhorizont). De bouwvoor varieert van 30 tot 80 cm in 
dikte. De bouwvoor gaat direct over in een dekzandpakket (de C-horizont, 
moedermateriaal). De overgang is zeer scherp en duidelijk het gevolg 
van machinaal afgraven. Het landschap binnen het plangebied blijkt dan 
ook in ernstige mate onthoofd. Naar verwachting zou de oorspronkelijke 
podzolbodem niet meer intact zijn. Uit het veldonderzoek blijkt dat ook 
nergens een esdek is overgebleven. 

De in de ondergrond verwachtte dekzandrug is wel aanwezig.. In put 1 en 
2 bevinden zich onder de bouwvoor fluvioglaciale (lemig zand) afzettingen, 
sterk getekend door cryoturbatie, involuties en ijzerspoelingen (zie figuur 
4.1 en 4.2). Cryoturbatie is een bodemproces in een permafrost situatie 
waarbij bodemmateriaal uit verschillende bodemhorizonten vermengd raakt 
door afwisselend vriezen en dooien. Involuties zijn verstoringen van de 
oorspronkelijke gelaagdheid als gevolg van de afwisseling van vorst en dooi 
in een permafrost situatie. Een dergelijk proces kan ontstaan, doordat de 
bovenste laag van de permafrost in de zomer ontdooit en dan oververzadigd 
is met water. Zodra de spanning zich kan ontladen treedt een verstoring op 
van de natuurlijke gelaagdheid.

Het beeld van de bodemopbouw binnen plangebied Bosch Transmission 
Technology laat zich goed rijmen met het beeld van de hoge delen van 
Tradepark 58. Figuur 4.2 toont een doorsnee profiel van Tradepark 58. De 
gelijkenis met figuur 4.1 is treffend. Belangrijk verschil is de dikte van de 
eolische toplaag (dekzand) boven de fluvioglaciale afzettingen in figuur 4.2. 
Juist in het dekzandniveau worden de archeologische resten verwacht.  
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Figuur 4.2 
Profiel Tradepark 58

Figuur 4.1 
Standaardprofiel 
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Conclusie
De bodemopbouw in plangebied Bosch Technology Transmission is in 
grote mate verstoord door machinale afgravingen. Het geconstateerde 
hoogteverschil op de AHN (zie paragraaf 2.1) blijkt een grotere impact te 
hebben gehad dan verwacht. Een tweede blik op de AHN (zie figuur 4.3) 
met een detaildoorsnede van het hoogteverloop toont een drastisch verschil 
van 60 cm t.o.v. aangrenzende terreinen. De precieze oorzaak van het 
dieper afgraven van het Bosch Transmission Technology terrein laat zich 
moeilijk duiden. Het is onwaarschijnlijk dat bij de aanleg van het hele indu-
strieterrein ‘Het Laar’ onderscheid is gemaakt tussen percelen. Het hele 
gebied zal zijn geëgaliseerd. Mogelijk is bij de bouw van het Bosch complex 
(toen nog in handen van: van Doorne’s Transmissie BV) de grond nogmaals 
afgegraven en gelijk getrokken. De oorzaak daargelaten zijn de gevolgen 
duidelijk. De bodem is binnen het plangebied tot diep in het dekzandpakket 
machinaal afgegraven. Daarbij zal een eventueel esdek vergraven zijn. 
Gezien het ontbreken van een dekzandflank is de kans klein, dat binnen het 
plangebied voor de afgraving nog resten van de oude podzolbodem intact 
waren.    

Figuur 4.3 
AHN met detail verloop hoogte
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4.2 Archeologische resten
Binnen het plangebied zijn geen archeologische resten aangetroffen. In put 
5 zijn nog wel twee met humeuze grond opgevulde greppels aangetroffen. 
De vulling van de sporen had een losse textuur en bij het uitschaven zijn 
fragmenten plastic aangetroffen. Op basis hiervan worden beide greppels als 
recente verstoringen geïnterpreteerd. 

Het ontbreken van archeologische sporen is het gevolg van het machinaal 
afgraven van het terrein bij de aanleg van het industrieterrein ‘Het Laar’ en 
mogelijk bij de bouw van het Bosch complex. Hierbij is de bodem tot diep 
in het dekzandpakket, soms tot op de fluvioglaciale afzettingen afgegraven. 
Alle archeologische sporen en vondsten die zich eventueel in het plangebied 
bevonden, zijn hierbij verloren gegaan.  
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5 Synthese

5.1 Interpretatie
Het inventariserende veldonderzoek op locatie Bosch Transmission 
Technology heeft geen archeologische waarden opgeleverd. Bij de aanleg 
van industriegebied ‘Het Laar’ is een groot gebied afgegraven om de bodem 
bouwrijp te maken en te egaliseren. Om onduidelijke redenen is het terrein 
waarop het huidige Bosch Transmission Technology BV is gevestigd, 
dieper afgegraven dan omringende terreinen. Als gevolg hiervan is de 
bodemopbouw tot op de fluvioglaciale afzettingen verstoord. Archeologische 
sporen en vondsten werden verwacht in het dekzandpakket boven deze 
afzettingen. 

5.2 Besluit en aanbevelingen
De bevindingen zijn telefonisch doorgesproken met het bevoegd gezag 
(drs. G. van den Eynde), ondersteund door representatief fotomateriaal. Op 
grond van het ontbreken van zowel sporen als vondsten is er geen sprake 
van behoudenswaardige archeologie. Daarom heeft het bevoegd gezag 
besloten dat een doorstart naar een definitieve opgraving niet noodzakelijk 
is. Het archeologisch onderzoek is daarmee afgerond en vormt geen verdere 
belemmering voor de geplande uitbreidingsplannen. 

Voor toekomstige bouwplannen op het Bosch Transmission Technology 
terrein wordt geadviseerd een detail doorsnede op te vragen voor het 
betreffende deel van het terrein. Indien hetzelfde hoogteverschil wordt 
geconstateerd als binnen dit onderzoek, kan de archeologische verwachting 
worden bijgesteld naar laag. Andersom geldt voor de omliggende hogere 
terreinen dat de hoge archeologische verwachting gehandhaafd blijft. De 
bodemopbouw zal hier minder diep zijn afgegraven, waardoor de kans op 
archeologische waarden groter is.  

5.3 Beantwoording onderzoeksvragen
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem 

aanwezig?
Nee, er zijn geen sporen, structuren of vondsten in de bodem aanwezig.

2. Indien het onderzoek in bepaalde zones géén archeologische resten of 
beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) 
oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven?

Binnen het hele plangebied zijn geen archeologische resten of beperkte 
archeologische fenomenen aangetroffen. De oorzaak zijn machinale 
afgravingen van de bodem. Hierbij is de bodemopbouw tot diep in het 
dekzandpakket (van de dekzandrug) verstoord. Eventuele aanwezige 
archeologische resten zijn daarbij geheel verloren gegaan.

3. Tot hoeveel sites dan wel off-site-verschijnselen behoren de 
archeologische sporen en resten? Wat kan in dit verband gezegd worden 
over de archeologische verwachting in de directe omgeving buiten het 
plangebied?

Er zijn geen sites ofwel off-site-verschijnselen aan te wijzen binnen het 
plangebied. De archeologische verwachting voor het Bosch Transmission 



32 Transmission Technology Tilburg

Technology complex kan worden bijgesteld naar laag. Voor de omringende 
hoger gelegen bedrijventerrein blijft een hoge verwachting gehandhaafd. 

4. Wat is per vindplaats de aard (nederzetting, offsite, grafveld) van de 
archeologische resten? 

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen in het plangebied, deze vraag kan 
daarom niet beantwoord worden.

5. Wat is per vindplaats de datering van de archeologische vondsten en tot 
welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen in het plangebied, deze vraag kan 
daarom niet beantwoord worden. 

6. Wat is per vindplaats de horizontale verspreiding van de archeologische 
resten? Bestaan er verschillen tussen materiaalcategorieën? Hoeveel 
vondstconcentraties kunnen onderscheiden worden en wat is de 
oppervlakte van elk? Wat is de verspreiding van de grondsporen? Bestaat 
er een relatie tussen de ligging van de grondsporen en de vondstconcen-
traties? Zo ja welke?  

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen in het plangebied, deze vraag kan 
daarom niet beantwoord worden.

7. Wat is per vindplaats de verticale verspreiding van de archeologische 
resten? Bestaan er verschillen tussen materiaalcategorieën? Is er sprake 
van een archeologische stratigrafie? Wat is de relatie tussen de vondst-
spreidingen en de geologische en bodemkundige eenheden? Bestaat 
er een relatie tussen de grondsporen en verticale spreiding van de 
archeologische resten? 

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen in het plangebied, deze vraag kan 
daarom niet beantwoord worden.

8. Wat is de onderlinge relatie tussen sites en/of off-site-verschijnselen? 
Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen in het plangebied, deze vraag kan 
daarom niet beantwoord worden.

9. Wat is de kwaliteit van de botanische en zoölogische resten en is 
onderzoek aan deze resten zinvol voor het beantwoorden van vragen 
over economische (voedselvoorziening) en ambachtelijke activiteiten 
(productie en onderhoudsactiviteiten)? 

Er zijn geen botanische en zoölogische resten aangetroffen. Deze vraag kan 
daarom niet verder beantwoord worden.

10. Is binnen het plangebied een esdek aanwezig? Zo ja, in hoeverre heeft het 

esdek een conserverende werking gehad op onderliggende archeologische resten?

Binnen het plangebied is geen esdek aanwezig. 

11. In het bureauonderzoek wordt gesproken over ontginningsactivitei-
ten en egalisatie en bouwrijp maken van bedrijventerrein Het Laar. In 
hoeverre is het natuurlijk bodemprofiel verstoord als gevolg van recente 
activiteiten of de aanleg en het (eerste) gebruik van het plangebied als 
akker (oude akkerlaag/plaggendek)?



Transmission Technology Tilburg    33

Het natuurlijk bodemprofiel is tot diep in het dekzandpakket verstoord. 
In put 1 en 2 bevindt zich onder de bouwvoor een pakket fluvioglaciale 
afzettingen. In put 3 t/m 5 is nog een dun dekzand pakket aangetroffen.

12. Mogelijk is sprake van een plaggendek bestaande uit meerdere fasen. In 
hoeverre kunnen fasen worden onderscheiden in het ophogingsdek? En: 
kan op basis van vondstmateriaal de vorming van het esdek(ken) aan een 
tijdsperiode worden gekoppeld? 

Er is geen esdek aangetroffen in het plangebied, deze vraag kan daarom niet 
beantwoord worden.

13. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksge-
bied eruit? In hoeverre komt de opbouw overeen met het beeld van het 
oostelijk deel van Tradepark 58?

Ondanks de verstorende werking van recente graafwerkzaamheden komt de 
bodemopbouw binnen het plangebied goed overeen met de bodemopbouw 
in het oostelijk deel van Tradepark 58. In hoofdstuk 4 is een vergelijking 
tussen foto’s van profielen gemaakt, waaruit dezelfde opbouw spreekt. 
Onder de huidige bouwvoor bevindt zich een dun pakket dekzand. 
Hieronder bevinden zich lemige fluvioglaciale afzettingen sterk getekend 
door cryoturbatie, involuties en ijzerspoelingen.

14. Wat zegt de fysieke kwaliteit van de grondsporen over de archeologische 
potentie van vergelijkbare sites in de regio Tilburg – Goirle?

Er zijn geen sporen aangetroffen in het plangebied. Deze vraag kan daarom 
niet worden beantwoord.
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