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Proefsleuven (fase 1) langs het Wilhelminakanaal te Tilburg 

Archol BV heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een archeologisch inventariserend veldon-
derzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd langs het Wilhelminakanaal te Tilburg. Aanlei-
ding voor het onderzoek zijn de geplande verbreding van het kanaal en de daarmee gepaarde 
verstoringen in de bodem. Het onderzoeksgebied bestaat uit vier deelgebieden binnen het 
verbredingstracé van het kanaal. Het onderzoek vindt in fasen plaats. Dit rapport doet verslag van 
fase 1, waarin een deel van deelgebied I, een deel van deelgebied II en deelgebied IV zijn onder-
zocht. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek van fase I zijn nauwelijks archeologische resten aangetroffen. 
De sporen bestaan uit enkele paalkuilen, kuilen en twee greppels. De meeste sporen houden 
verband met de inrichting van de terreinen langs het kanaal aan het begin van de 20e eeuw. De 
twee greppels, vermoedelijk percelerings- of ontwateringsgreppels, stammen uit een jongere 
periode van de 20e eeuw.
Het ontbreken van overige (oudere) archeologische indicatoren is deels te relateren aan de aftop-
ping van de oorspronkelijke bodemopbouw (tot in de C-horizont) bij egalisatie van percelen. 
Deze egalisatie heeft hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden tijdens de aanleg van het Wilhelmina-
kanaal in de eerste kwart van de 20e eeuw. Hierbij is in grote delen van het onderzoeksgebied ook 
een pakket grond opgebracht. 

Naar aanleiding van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek fase 1 wordt voor de onder-
zochte terreinen geen vervolgonderzoek geadviseerd.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol BV heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een archeologisch 

inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd langs 

het Wilhelminakanaal. Aanleiding voor het onderzoek zijn de geplande verbreding van 

het kanaal en de daarmee gepaarde verstoringen in de bodem. 

Doel van het uitgevoerde onderzoek was het verschaffen van een inzicht in de 

aanwezigheid in archeologische resten in het plangebied en de plaatsing van de 

archeologische resten in het toenmalige landschap om tot een waardestelling te 

kunnen komen en een uitspraak te kunnen doen over de noodzaak tot vervolgonder-

zoek in het gebied.

Het proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd in meerdere fasen (zie onder). Het 

onderhavige rapport heeft betrekking op fase 1 van het onderzoek. Het veldwerk van 

fase 1 is uitgevoerd tussen 5 en 7 oktober 2011. 

1.2 Onderzoeksgebied

Bij het verbreden van het Wilhelminakanaal zal de wal over een breder terrein worden 

vergraven, bijvoorbeeld door de aanleg van een sloot aan één zijde. De maximale 

diepte van het kanaal is ca. 5,3 m –mv, maar de walkanten zullen diagonaal aangelegd 

worden. Hierbij zullen eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten worden 

verstoord. 

Het plangebied van de verbreding van het Wilhelminakanaal is zeer groot en 

strekt zich uit over vele kilometers langs beide oevers van het huidige kanaal, ten 

noordwesten van Tilburg (figuur 1.1). Het onderzoeksgebied, gelegen binnen het 

plangebied, betreft vier deelgebieden. Deelgebieden I en II liggen ten zuiden van het 

kanaal, deelgebieden III en IV ten noorden ervan. Opgeteld hebben de deelgebieden 

een oppervlak van 70.728 m2 (figuur 1.2). Het onderzoek van de diverse terreinen 
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zal in fasen plaatsvinden. Reden voor de fasering is de aanwezige begroeiing in een 

aantal deelgebieden. Gedurende fase 1 zijn een deel van deelgebied I, een deel van 

deelgebied II en deelgebied IV onderzocht. 

Ten tijde van het onderzoek bestond het terrein uit groenstroken. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) 

van kracht. Deze verplicht het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek bij 

verstoring van de bodem. Iedere verstoorder kan door de overheid worden verplicht 

een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het plangebied blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is een archeologisch vooronderzoek vereist met tot doel 

het vaststellen van eventuele waardevolle vindplaatsen binnen het plangebied. Op 

basis van het vooronderzoek wordt door de betrokken overheid een besluit genomen 

(het ‘selectiebesluit’) hoe met de eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden 

omgegaan. 

Als geen archeologische waarden aangetroffen of te verwachten zijn, 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 gepresenteerde onderzoek betreft een IVO door middel van proefsleuven. Dit 

dient ter aanvulling en toetsing van de gespecificeerde archeologische verwachting 

zoals opgesteld naar aanleiding van een inventariserend bureauonderzoek van 
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Oranjewoud1 en een booronderzoek van ARC.2 Het proefsleuvenonderzoek is 

uitgevoerd door Archol BV, in opdracht van de gemeente Tilburg. Het veldwerk is 

verricht door een team bestaande uit een veldwerkleider en twee veldarcheologen van 

Archol en een graafmachinist van de firma Dekkers Maasbommel. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE)3 en de richtlijnen 

in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). 

Soort onderzoek: Inventariserend Veld Onderzoek - 

Proefsleuven

Projectnaam: Tilburg Wilhelminakanaal

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 5 – 7 oktober 2011 

Periode van uitvoering uitwerking: oktober – december 2011

Provincie: Noord-Brabant 

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Wilhelminakanaal

Centrumcoördinaten gebied: Deelgebied I     129.297 / 399.839

Deelgebied II    130.898 / 399.176

Deelgebied IV   131.083 / 399.300 

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg (dhr. E. Hormann)

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg (drs. G. van den 

Eynde)

Adviseur namens bevoegd gezag: drs. J.J. Lanzing 

(Hazenberg Archeologie)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 48574

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): 418612

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Bodemvondsten 

Noord-Brabant

Geomorfologie: 

deelgebied I:

deelgebied II en IV:

terrasafzettingsvlakte 

dekzandruggen

Bodem:    

deelgebied I: 

deelgebied II en IV:

vlakvaaggronden

veldpodzolgronden 

  

     

      

1  Kaptijn & Koopmanschap 2009.
2  Thijs & Wullink 2011.
3  Lanzing 2011.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het onderzoek valt binnen het archeologische onderzoekskader van de gemeente 

Tilburg. Dit onderzoekskader heeft als doel de onderzoeken in Tilburg en omgeving op 

een multidisciplinaire en integrale wijze aan te pakken vanuit een landschapsarcheo-

logisch perspectief, gericht op de ontwikkeling, de bewoning en het gebruik van het 

cultuur- en fysieke landschap over de (zeer) lange termijn. Om samenhang te creëren 

dienen de bevindingen van het onderhavige onderzoek daarom in een breder kader te 

worden geplaatst met enkele recente onderzoeken van vergelijkbare complexen uit 

dezelfde periode(n) in het Zuid-Nederlandse dekzandgebied. In het bijzonder dient een 

relatie te worden gelegd met de resultaten van nabij gelegen opgravingen, uitgaande 

van Tilburg als archeologische microregio en hieruit voorkomende specifieke vraagstel-

lingen.4 

2.2 Doel

Het Inventariserend Veld Onderzoek heeft het doel door middel van proefsleuven 

inzicht te verschaffen in de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied 

en de plaatsing van deze resten in het toenmalige landschap. Er dient inzicht te worden 

verkregen in de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de aanwezige archeologische 

resten op de betreffende locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) 

om tot een waardestelling te kunnen komen. Op basis van het IVO moet een beslissing 

genomen worden of en waar verder onderzoek in het gebied noodzakelijk is.

2.3 Vraagstellingen

De onderzoeksvragen bij dit onderzoek zijn vooral waardestellend van karakter. In het 

PvE5 zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: 

Algemeen
1.  Beschrijf de paleogeografische en bodemkundige opbouw in relatie tot de bewo-

ningsgeschiedenis ter plaatse van de onderzoeksgebieden.

2.  Welke vindplaatsen bevinden zich binnen het onderzoeksgebied (gespecificeerd 

naar aard van de vindplaats en naar periode)?

3.  Wat zijn de redenen voor het ontbreken van vindplaatsen uit de verschillende 

genoemde perioden?

Vragen per vindplaats
4.  Wat is de begrenzing van iedere individuele vindplaats?

5.  Wat is de aard van die vindplaats(en)?

6.  Wat is de datering van die vindplaats(en)?

7.  Wat zijn de gaafheid en de conserveringstoestand van de vindplaats(en), zowel qua 

sporen en structuren als de diverse materiaalcategorieën?

8.  Beschrijf de bodemopbouw en geografie ter plaatse van de individuele vindplaats.

9.  Hoeveel relevante archeologische stratigrafische niveaus zijn er per ontdekte 

vindplaats aanwezig en wat betekent dit voor het vervolgonderzoek?

4  Lanzing 2011.
5  Lanzing 2011.

2
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10.  Wat is de diepte en dikte van de cultuurlaag/cultuurlagen indien van toepassing?

11.  Wat is de diepte van het (de) spoorniveau(s) ten opzichte van maaiveld (in meters 

+NAP)?

12.  Wat zijn de aard, hoeveelheid en datering van het vondstmateriaal per vindplaats?

13.  Wat zijn de aard en hoeveelheid sporen per vindplaats?

14.  Hoe ligt de vindplaats in het toenmalige landschap?

15.  Is sprake van off-site verschijnselen, bijvoorbeeld op de lage dekzandflanken of ter 

plekke van het ven ‘de lage Witzie’? Zo ja, welke?

Paleo-ecologie en –landschap
16.  Wat is de kwaliteit van de botanische en zoölogische resten per aangetroffen 

periode en wat is de informatiewaarde met betrekking tot het beantwoorden 

van vragen over de natuurlijke vegetatie, het landgebruik door de mens, de wijze 

waarop de voedselvoorziening was georganiseerd en de menselijke handelingen 

ten aanzien van nijverheid (bosbouw, textiel, wol, beenbewerking) en uitwisseling 

(en handel) in dierlijke en plantaardige producten?

17.  Wat is de natuurlijke bodemkundige opbouw en hoe is de relatie tussen deze 

opbouw en de andere a-biotische parameters (grondwater, uitgangsmateriaal, 

geomorfologie)? In hoeverre komt de bodemkundige opbouw overeen met het 

beeld uit het vooronderzoek?

18.  Hoe verhoudt het natuurlijke reliëf zich tot de paleogeografische opbouw: is er 

sprake van een fluvioperiglaciaal dekzandlandschap met lokale laat-pleistocene 

overstuivingen? In hoeverre komt de paleogeografische opbouw overeen met het 

beeld uit het vooronderzoek?

19.  Wat zijn de paleo-landschappelijke en paleo-ecologische context van de onder-

zoeksgebieden? Zijn er aanwijzingen voor vernatting van het landschap gedurende 

het holoceen? Liggen in (of nabij) de onderzoeksgebieden geschikte locaties voor 

pollenanalyse? Wat zijn de te verwachten datering en kwaliteit?

20.  Wat is de genese van het ven ‘de lage Witzie’? en, indien van toepassing; wat is 

datering van hierin voorkomende opvullingslagen?

21.  Wat is de datering van mogelijk aan te treffen enkeerdgronden en wat is het 

achterliggende mechanisme waaronder deze zijn ontstaan?

Vraagstelling IVO Proefsleuven
22.  Is de gebruikte onderzoeksmethode representatief?

23.  In hoeverre stemmen de resultaten overeen met de verwachting?
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Methodiek en strategie

Voorafgaand aan het veldwerk was gepland gedurende fase 1 een totaal van 1750 m2 

vlak aan te leggen, verdeeld over deelgebieden I, II en IV. Dit komt overeen met een 

dekkingsgraad van 9%. Figuur 1.2 toont het puttenplan uit het PvE. Uiteindelijk is 

1544 m2 aangelegd. Het verschil komt voort uit enkele noodzakelijke aanpassingen 

op het oorspronkelijke puttenplan en een beperkte toegankelijkheid van deelgebied I 

vanwege enkele in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen. Tabel 3.1 en figuur 

3.1 geven een overzicht van de aangelegde proefsleuven per deelgebied. Volgens 

het PvE zou de proefsleuf in deelgebied I een omvang van 500 m2 hebben. Hiervan 

was in de praktijk slechts 109 m2 aan te leggen (zie figuur 5.2). In deelgebied IV zijn 

enkele aanpassingen op het oorspronkelijke puttenplan doorgevoerd in verband met 

hekwerken.  In plaats van drie grote proefsleuven zijn vijf kleinere aangelegd, in een 

andere oriëntatie dan oorspronkelijk gepland. Om meer inzicht te verkrijgen in een 

aangetroffen sporencluster in één van de sleuven (werkput 4) zijn twee uitbreidingen 

gegraven aan de westzijde (zie figuur 5.6). 

Deelgebied aantal proefsleuven opgegraven m2 

I 1 109

II 3 759

IV 5 676

Totaal 9 1544
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Figuur 3.1 
Aantal en omvang van de aangelegde proef-
sleuven per deelgebied
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Aantal en omvang van de proefsleuven per 
deelgebied
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De sleuven zijn door een graafmachine met gladde bak laagsgewijs vanaf het 

maaiveld verdiept tot op het archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont. 

Waar geen sporen aangetroffen werden, is het vlak ter controle tot ca. 10 cm in 

de ongestoorde grond verdiept. Tijdens de aanleg is het vlak met behulp van een 

metaaldetector gecontroleerd op metaalvondsten. Het sporenvlak is gefotografeerd 

en ingetekend met behulp van een Robotic Total Station. Daarnaast zijn elke 5 m 

hoogtemetingen van het vlak genomen. Voor de inzet van een Robotic Total Station 

zijn voor aanvang van het veldonderzoek door een extern landmeetkundig bureau 

grondslagpunten uitgezet en in het Rijksdriehoeksnet en ten opzichte van NAP 

ingemeten. Om inzicht te krijgen in het landschap zijn om de 20 m één meter brede 

profielkolommen gedocumenteerd. 

Een selectie van de aangetroffen sporen is gecoupeerd met als doel de kwaliteit vast 

te stellen. Deze sporen zijn niet afgewerkt. Er zijn geen sporen geschikt bevonden 

voor monstername ten behoeve van 14C-, dendrochronologisch-, archeobotanisch- of 

archeozoölogisch onderzoek. 
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Landschappelijk en archeologisch kader6

4.1 Landschap

Het onderzoeksgebied is gelegen in het Zuid-Nederlandse zandgebied, in het meest 

westelijk gelegen deel van de Roerdalslenk (voorheen aangeduid als Centrale Slenk). 

Dit is een tektonisch dalingsgebied met een zuidoost-noordwestelijke oriëntatie. De 

tektoniek is bepalend geweest voor sedimentatie in het gebied. Tijdens het einde van 

het Vroeg Pleistoceen en begin van het Midden Pleistoceen stroomde de Rijn door de 

Roerdalslenk waarbij zand, klei en grind afgezet werden (Formatie van Sterksel). Vanaf 

het Midden Weichselien verslechterde het klimaat waardoor de vegetatie verdween 

en verstuiving en verspoeling op grote schaal kon optreden. De eolische- en fluvio-

periglaciale afzettingen (het Oude Dekzand), bestaande uit fijn zand en leem dateren 

voornamelijk uit het laatste deel van het Midden-Weichselien, het Laat Pleniglaciaal 

en behoren tot de Formatie van Boxtel. In het Laat Weichselien (vanaf ca. 13.000 BP) 

waaide het Oude Dekzand lokaal op en vormde zo lange paraboolvormige ruggen, het 

Jonge Dekzand. Waar de Oude Dekzanden een oost-west oriëntatie hebben, worden 

de Jonge Dekzanden gekenmerkt door een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie. In het 

Holoceen werd in de beekdalen klei afgezet en zijn lokaal nog stuifzanden ontstaan. In 

de laagten, oude meanders en beekdalen heeft zich lokaal veen gevormd. 

Het booronderzoek heeft uitgewezen dat het oosten van het onderzoeksgebied uit een 

golvend dekzandlandschap bestaat conform het beeld van de geomorfologische kaart 

6  Kaptijn & Koopmanschap 2009; Thijs & Wullink 2011.
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(figuur 4.1).7 In het westen bevindt zich een dekzandlaagte met enkele vennen (Lage 

Witzie, Hooge Witzie en enkele naamloze vennetjes). Dit beeld is ook terug te zien op 

een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): de hoogte loopt op 

van het noordwesten naar het zuidoosten (figuur 4.2).

Op de bodemkaart (figuur 4.3) is een grote variatie aan bodemtypen zichtbaar binnen 

het onderzoeksgebied. Het booronderzoek heeft aanvullende informatie opgeleverd 

over de bodemkundige opbouw en geeft een eenvoudiger beeld (zie paragraaf 

4.3). In het oostelijke deel van het gebied is het natuurlijke bodemprofiel het best 

bewaard gebleven. In het golvende dekzandlandschap zijn veld- en haarpodzolgron-

den gevormd. Wel is de bodem over een deel van het terrein verstoord tijdens het 

aanbrengen van een ophogingspakket.  Dit pakket is waarschijnlijk aangebracht tijdens 

het graven van het kanaal aan het begin van de 20e eeuw. In het westen, ter plaatse 

van de dekzandlaagte, zijn vlakvaaggronden gevormd door de aanleg van het kanaal 

en vloeivelden. Op deze vloeivelden werd rioolwater geloosd, waarna het slib kon 

bezinken en water kon infiltreren. Hierdoor zijn lage storthopen met ijzerkuilen en/of 

grind-, zand- en kleigaten ontstaan. De aanwezige vennen zijn alle gedempt. 

7  Thijs & Wullink 2011.

IV

I

IIIa

II

IIIb

IIIa
IIIb

II

IV

I

IIIa
IIIb

II

IV

I

127000

127000

128000

128000

129000

129000

130000

130000

131000

131000

132000

132000

39
90

00

39
90

00

40
00

00

40
00

00

40
10

00

40
10

00

40
20

00

40
20

00

N

1000m0

Bebouwing
Moerige gronden
Podzolgronden
Veengrond
Water
Zandgrond
Afgraving, Ophoging

Figuur 4.3 
Bodemkaart met onderzoeksterreinen



                

16 Wilhelminakanaal te tilburg

4.2 Archeologische en historische context

Archeologische context
Losse vondsten en kleine opgravingen van de Archeologische Werkgroep Nederland 

(AWN, afdeling Midden Brabanten)  en het Instituut voor Toegepast Historisch 

Onderzoek (ITHO ) gaven tot voor kort al een goede indruk van de bewoningsgeschie-

denis van Tilburg en omgeving. Dit beeld wordt sinds enkele jaren verder aangevuld 

dankzij recente grootschalige opgravingen in de regio Tilburg.

De regio werd reeds in het paleolithicum bezocht door rondtrekkende groepen 

mensen. In het neolithicum werd dit deel van Brabant al intensief bewoond. 

Kleinschalige nederzettingen zijn onder andere aangetroffen in Breda, Oosterhout, 

Goirle en Dongen en bij het recentelijk uitgevoerde onderzoek Tilburg Schaapsven.8 

De nederzettingsterreinen concentreerden zich vooral op de goed ontwaterde, hoger 

gelegen delen in het landschap, zoals de dekzandruggen. In lager gelegen delen 

van het landschap, zoals beekdalen, worden bijzondere vondsten als votiefdepots 

aangetroffen daterend vanaf het laat neolithicum. Deze delen in het landschap 

vormden een focus van religieuze en/ of spirituele activiteit. Enkele losse neolithische 

vondsten uit de directe omgeving van het onderhavige onderzoeksgebied betreffen 

vuurstenen bijlen. De eerste werd ca. 100 m ten noorden van het Wilhelminakanaal 

langs de Voldijk gevonden9 (figuur 4.4), de tweede is afkomstig uit de wijk Dalem Zuid, 

twee km ten zuiden van het kanaal.10 Een derde bijl, een zogenaamde Ovalbeil werd 

ca. 100 m ten zuiden van het kanaal gevonden.11 

Ook uit de latere prehistorie, de bronstijd en ijzertijd, zijn bewoningssporen bekend. 

Nederzettingen uit deze periode zijn in het zuiden van Tilburg aangetroffen tijdens 

Archol-opgravingen in plangebieden Tradepark58 en HaVeP.12 In het noordoosten 

bevinden zich de vindplaatsen Schaapsven en Loven Noord.13 Ook zijn diverse 

grafcontexten bekend. Een voorbeeld hiervan zijn de zes grafheuvels van Tilburg 

Kraaiven, niet ver ten oosten van het huidigeonderzoeksgebied.14 Een waarneming uit 

de directe omgeving van het onderzoeksgebied betreft een vroege ijzertijd urn die ca. 

200 m ten zuiden van het Wilhelminakanaal aangetroffen is.15 

Ook in de vroege en late middeleeuwen was dit gebied bewoond. Vanaf de late 

middeleeuwen of in ieder geval gedurende de nieuwe tijd raakt in het dekzandgebied 

het potstalsysteem in gebruik. Hierbij wordt de mest van het vee verzameld om 

vervolgens de akkers op de schrale zandgronden mee te bemesten. Door voortdurende 

ophoging ontstonden op deze manier akkers met een zeer dikke opgebrachte laag, een 

zogenaamde enkeerdgrond. 

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) zijn geen terreinen met vastgestelde 

archeologische waarde zichtbaar binnen het plangebied. Ook zijn er geen meldingen 

bekend uit het gebied in het Archeologische Informatie Systeem (Archis). Er is 

binnen de grenzen van het plangebied en in de nabije omgeving geen archeologisch 

onderzoek uitgevoerd waarbij archeologische resten zijn aangetroffen.

8  Hamburg & Hemminga, in voorbereiding. 
9  ARCHIS-waarnemingsnummer 200031.
10  ARCHIS-waarnemingsnummer 411352.
11  ARCHIS-waarnemingsnummer 35484.
12  Archol, rapporten in voorbereiding.
13  Hamburg & Hemminga, in voorbereiding.
14  ARCHIS-meldingen 35432, 35401, 35418, 35431, 36497, 443908, 44909.
15  ARCHIS-waarnemingsnummer 36501.
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De Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW) geeft de archeologische 

verwachtingswaarde weer voor een gebied. Binnen het plangebied bevinden zich 

zowel terreinen met een lage als met een middelhoge archeologische verwachting 

(figuur 4.4). Het oostelijke deel van het terrein is vanwege de aanwezigheid van 

bebouwing niet gekarteerd (zie ook figuur 4.1). Archeologische resten worden vanaf 

het maaiveld tot een diepte van 1,2 m –mv verwacht. Resten vanaf de middeleeuwen 

zijn in het esdek te verwachten. De verwachting is dat resten uit ouder perioden 

bewaard gebleven kunnen zijn onder dit esdek (> 50 cm –mv).

Historische context
De oudst beschikbare kaart van het gebied is het minuutplan uit 1811-1832. Hierop is 

binnen het plangebied geen bebouwing zichtbaar.16 Op een militaire kaart gemaakt 

tussen 1830 en 1850 zijn binnen het onderzoeksgebied heide, vennetjes en wat bos 

zichtbaar. Het landbouwgebied rond Tilburg en de bebouwing van de verschillende 

gehuchten die nu deel uitmaken van Tilburg beginnen pas ten oosten van het 

plangebied.17 Op de kaart uit de gemeenteatlas van J. Kuyper 1865-1870 zijn al 

meerdere infrastructurele punten te herkennen die overeenkomen met de huidige 

situatie (figuur 4.5). Het tracé van het huidige Wilhelminakanaal doorsnijdt op deze 

kaart het ven De Hooge Witzie. Op de bodemkaart liggen resten van dit ven echter niet 

in het tracé, maar direct ten noorden daarvan. Op de topografische kaarten uit 1936 en 

1938 is het gebied grotendeels in cultuur gebracht. Alleen in het oosten bevindt zich 

nog een bosgebied met kleine plekken heide. 

De eerste plannen voor de aanleg van een kanaal naar Tilburg dateren al uit 1794. De 

aanleg van het Wilhelminakanaal startte echter pas in 1910; het kanaal werd in april 

1923 geopend.

16  www.watwaswaar.nl
17  www.watwaswaar.nl
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4.3 Vooronderzoek van het plangebied

De eerste fase van het onderzoek in het kader van de verbreding van het 

Wilhelminakanaal is een archeologisch bureauonderzoek van Oranjewoud.18 Op basis 

van de bevindingen van dit bureauonderzoek zijn drie terreinen binnen het plangebied 

en een naast gelegen perceel aangewezen voor vervolgonderzoek: deelgebieden I – IV. 

Dit heeft in het voorjaar van 2011 plaatsgevonden in de vorm van een verkennend, 

karterend en waarderend booronderzoek dat is uitgevoerd door ARC bv.19 Het 

booronderzoek had als doel het in het bureauonderzoek opgestelde verwachtings-

model te verifiëren en met veldwaarnemingen te completeren. Verspreid over het 

terrein zijn 88 boringen geplaatst. Het booronderzoek heeft geleid tot een aangepaste 

archeologische verwachting (figuur 4.6). De resultaten van het vooronderzoek worden 

nu per deelgebied besproken.

Deelgebied I
Op basis van het bureauonderzoek werd voor dit terrein een middelhoge 

archeologische verwachting opgesteld. Bij het booronderzoek is in de meeste boringen 

aan het maaiveld een vergraven of opgebracht zandpakket aangetroffen. Hieronder 

zijn in een deel van het terrein meerafzettingen gevonden. In het moedermateriaal, 

het dekzand, is vrijwel nergens een bodem aangetroffen. Eén boring vormt een 

uitzondering. In het westen van het onderhavige onderzoeksterrein is een goed 

ontwikkelde veldpodzol aangetroffen bovenop een dekzandrug. De trefkans op het 

aantreffen van archeologica van jager/ verzamelaars is hier hoog. Tevens kunnen 

hier archeologische resten uit andere perioden voorkomen. In het westelijk deel van 

het terrein bevindt zich een laaggelegen dekzandvlakte. De trefkans op archeologie 

wordt hier klein geacht. Besloten is op dit terrein, met een lage trefkans, geen ver-

volgonderzoek te laten plaatsvinden. De dekzandrug en het deel van het terrein met 

meerafzettingen in de ondergrond zijn wel voor vervolgonderzoek geselecteerd.

Deelgebied II
Voorafgaand aan het booronderzoek gold een middelhoge verwachting voor het 

westelijk deel van deelgebied II. De oostelijke helft kon vanwege de aanwezigheid van 

bebouwing niet worden gekarteerd.

18  Kaptijn & Koopmanschap 2009.
19  Thijs & Wullink 2011.

Figuur 4.5 
Gemeenteatlas Kuyper 1865-1870 met in 
blauw het latere Wilhelminakanaal en in rood 
het plangebied (overgenomen uit Kaptijn & 
Koopmanschap 2009)



  

Wilhelminakanaal te tilburg    19 

In praktisch het hele terrein is in de boringen een ophogingspakket aangetroffen. 

Hieronder bevinden zich dekzanden. Binnen het pakket dekzanden is in een aantal 

boringen (het restant van) een veld- of haarpodzolbodem aangetroffen. Het westen 

van het deelgebied is laag gelegen; hier zijn vlakvaaggronden aangetroffen. Daar 

waar het podzolprofiel ontbreekt ten oosten van de reliëfsprong is dit waarschijnlijk 

het gevolg van afgravingen ten tijde van de aanleg van het kanaal. Deze resultaten 

zijn aanleiding voor toekenning van een hoge trefkans op archeologische resten uit 

alle perioden op locaties met podzolgronden. Voor de locaties waar geen E-horizont is 

aangetroffen blijkt deze verwachting te beperken tot de periode neolithicum–nieuwe 

tijd, omdat uit deze perioden naast fysieke vondsten, ook grondsporen worden 

verwacht. De aangetroffen gronden waar het vergraven/ophogingspakket direct 

op de C-horizont ligt, hebben een lage trefkans toebedeeld gekregen. Het bevoeg 

gezag heeft besloten alleen het oostelijke deel van dit deelgebied door middel van 

proefsleuven verder te onderzoeken.

Deelgebied IV
Tijdens het bureauonderzoek was de bodemopbouw van deelgebied IV niet bekend. 

Het gebied was in het verleden nog niet gekarteerd vanwege de aanwezigheid van 

bebouwing. Bij het booronderzoek van ARC zijn hier afgetopte veldpodzolgronden 

aangetroffen. Op het centrale terreindeel bleek de gehele podzol vergraven. Hierdoor 

is alleen voor het oostelijke en westelijke deel van het terrein een middelhoge trefkans 

te verwachten. Op het centrale deel van het terrein is het archeologisch niveau 

waarschijnlijk sterk aangetast door vergraving. Het hele plangebied is voor vervolgon-

derzoek geselecteerd.

Figuur 4.6 
Aangepaste archeologische verwachtingskaart 
naar aanleiding van het booronderzoek (Thijs 
& Wullink 2011, figuur 13)
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Resultaten

5.1 Bodemopbouw

De profielkolommen van de proefsleuven geven een goed beeld van landschap en 

bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied. De hoogtekaart (sporenvlak) van de 

proefsleuven toont de welvingen van deelgebieden II en IV (figuur 5.1). De locaties van 

de gedocumenteerde profielkolommen staan weergegeven in figuren 5.2 (deelgebied 

I), 5.5 (deelgebied II) en 5.6 (deelgebied IV). Het beeld sluit over het algemeen goed 

aan op de resultaten van het booronderzoek van ARC. 

Deelgebied I
Van de geplande proefsleuf kon alleen het westelijk deel aangelegd worden. Kabels, 

leidingen en een strook struiken met lage bomen verhinderen een verdere oostelijke 

uitbreiding (figuur 5.2). 

In de gehele sleuf is aan het maaiveld een 30 tot 50 cm dik ophogingspakket 

waargenomen, waarin bovenin humusaanrijking heeft plaatsgevonden. Dit bovenste 

pakket vormt de recente bouwvoor (Ap-horizont). In het ophogingspakket zijn geen 

vondsten aangetroffen die het pakket kunnen dateren. Waarschijnlijk kan de laag in 

verband gebracht worden met de aanleg van het kanaal in het begin van de 20e eeuw. 

De ondergrond van het gebied bestaat uit eolische- en peri-fluvioglaciale afzettingen 

uit het laat Pleniglaciaal, het Oude dekzand. Deze afzettingen bestaan uit een 

gelaagd pakket van lichtgrijs tot lichtgeel matig fijn zand en lemig materiaal (figuur 

5.3). In lichte mate zijn cryoturbatie verschijnselen te herkennen. In het westen van 

de proefsleuf heeft zich boven de perifluvioglaciale afzettingen in het laat glaciaal 

een ca. 30 cm dik pakket Jong Dekzand afgezet, bestaande uit zwak siltig zand. Dit 

onderscheidt zich van de onderliggende afzettingen door de geelbruine kleur en 

doordat het pakket meer homogeen is. Zowel de Oude- als Jonge Dekzandafzettingen 

vallen onder de Formatie van Boxtel. In de Jonge Dekzandafzettingen is een duidelijke 

bodemvorming opgetreden. Tijdens het booronderzoek is in het westen (lokaal) 

een goed ontwikkelde veldpodzol waargenomen. Het proefsleuvenonderzoek heeft 

uitgewezen dat afgravingen elders in het westen tot een aantasting van het bovenste 

deel van de bodem hebben geleid; alleen de humusinspoelingshorizont (Bh-horizont) 

was nog zichtbaar (figuur 5.4). De bodem is hier als haarpodzol te classificeren. In het 

oosten van de proefsleuf, waar geen Jong Dekzand is afgezet, is slechts een lichte mate 

van bodemvorming waar te nemen. Dit profiel is als vaaggrond te classificeren.

Er zijn geen afzettingen van voormalige vennetjes aangetroffen tijdens de aanleg van 

de proefsleuf. Deze zijn ten oosten hiervan te verwachten.

Deelgebied II
Het puttenplan uit het PvE is hier enigszins aangepast: werkput 8 is verplaatst 

in verband met een strook struiken en lage bomen in het noordwesten van het 

deelgebied (fig. 5.5). 

Onder het maaiveld bevindt zich een 20 tot 40 cm dikke bouwvoor (Ap-horizont). 

In een enkele profielkolom is hieronder een opgebrachte laag zichtbaar, zoals in 

deelgebied I. Over het grootste deel van het terrein is de oorspronkelijke bodem 

tot in de C-horizont afgetopt; er is sprake van een zogenaamd AC-profiel. In enkele 

gevallen is een restant van de humusinspoelings- of Bh-horizont onder de bouwvoor 

waargenomen.  Deze horizont blijkt alleen in zuidelijke helft van deelgebied II nog 

deels bewaard te zijn. Vermoedelijk zijn boringnummers 55 en 56 – met deels intacte 

podzol B-horizont - uit het booronderzoek ook in deze helft gezet (zie figuur 4.6). 

5
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Figuur 5.1 
Hoogtelijnenkaart vlakhoogten
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De bovenkant van de C-horizont bestaat uit zwak siltige Jonge Dekzanden. Naar 

onderen toe worden de afzettingen siltiger, gelamineerd en komt ook leem voor. Op 

sommige locaties zijn in deze afzettingen tevens crytorbatie verschijnselen waar te 

nemen. Het gaat hier om Oude Dekzand dat tijdens het laat Pleniglaciaal is afgezet. 

Deelgebied IV
In deelgebied IV zijn enkele aanpassingen op het oorspronkelijke puttenplan 

doorgevoerd in verband met hekwerken. In plaats van drie grote proefsleuven zijn vijf 

kleinere aangelegd, in een andere oriëntatie dan oorspronkelijk gepland (figuur  5.6).

De bodemopbouw in deelgebied IV is grotendeels vergelijkbaar met die van deelgebied 

II. Het grootste deel van het terrein is afgetopt, waardoor de C-horizont zich direct 

onder de bouwvoor bevindt (AC-profiel). Dit geldt vooral voor het centrale deel van 

het deelgebied. Een dergelijk beeld kwam ook al naar voren uit het booronderzoek 

(boornummers 100 en 103, zie figuur 4.6.). Het booronderzoek leek verder te wijzen 

op een deels intacte B-horizont in het gehele westen en oosten (boornummers 101 

en 102, zie figuur 4.6). Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt echter dat de zones met 

een redelijk bewaarde bodemopbouw beperkter in omvang zijn. In het middenoosten 

van het terrein is nog een redelijk intacte podzolbodem waargenomen met een 

dun restant lichtgrijze uitspoelingshorizont (E-horizont) en een 10 cm dikke zwart-

donkerbruine humusinspoelingshorizont (Bh-horizont). Hieronder bevindt zich een 20 

Ap-horizont

C-horizont
Oud Dekzand

C-horizont
Jong Dekzand

Bh-horizont

+8.26 m NAP

Aa-horizont
ophogingslaag

Figuur 5.4 
Bodemopbouw van profielkolom 2 in het 
westen van deelgebied I
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Deelgebied IV
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Figuur 5.6 
Allesporenkaart met ligging profiel-
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Figuur 5.7 
Podzolbodem in profielkolom 1 van 
werkput 1 in deelgebied IV
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cm dikke bruine ijzerinspoelingshorizont (Bs-horizont) (figuur 5.7). In het zuidwesten 

is de alleen de onderkant van deze B-horizont aangetroffen. Onder de voornoemde 

bodemhorizonten bevindt zich het onverstoorde moedermateriaal (C-horizont). In het 

gehele(onderzochte deel van het) deelgebied bestaat de top van de C-horizont weer 

uit een ca. 40 cm dik pakket Jong Dekzand met daaronder Oud Dekzand. 

5.2 Sporen en vondsten

Tijdens het proefsleuvenonderzoek van fase 1 zijn nauwelijks sporen van bewoning 

aangetroffen. In totaal zijn er 42 sporen gedocumenteerd, vooral (losse) paalkuilen 

en kuilen (tabel 5.1 en figuur 5.2, 5.5 en 5.6). Acht sporen zijn gecoupeerd om een 

inzicht te krijgen in de aard, ouderdom en kwaliteit. Er is slechts één vondstnummer 

uitgedeeld. Dit betreft negen fragmenten aardewerk. De sporen en vondsten zullen 

hieronder per deelgebied besproken worden.

Type Aantal

natuurlijke verstoring 3

greppel 2

paalkuil 12

kuil 21

recent 4

totaal 42

Deelgebied I
Ondanks het relatief intacte bodemprofiel in de proefsleuf in deelgebied I zijn er geen 

archeologische sporen of vondsten aangetroffen. 

Deelgebied II
In deelgebied II zijn tijdens fase 1 van het onderzoek drie proefsleuven aangelegd. 

In werkput 6 is een noord-zuid georiënteerde ontginnings-/ ontwateringsgreppel 

aangetroffen met aan de oostzijde ervan twee gerelateerde paalsporen (figuur 5.8). De 

greppel en één van de paalsporen zijn gecoupeerd. De greppel is grotendeels opgevuld 

Tabel 5.1 
Spooraantallen per type (deelgebieden I, II 
en IV)

 Put 6 Put 6
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Figuur 5.8 
Greppel met twee paalsporen erlangs in 
werkput 6 van deelgebied II
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met een ‘plaggen’ structuur. Gezien de opvulling van de circa 30 cm diepe greppel lijkt 

deze bewust te zijn dichtgegooid. 

Verder zijn er vijf losse paalsporen en drie onregelmatig gevormde kuilen aangetroffen. 

De paalsporen hebben een scherpe en vierkante begrenzing en zijn opgevuld met een 

mengsel van bouwvoor, schoon zand en verrommelde bodemhorizonten. De greppel 

is op historische kaarten niet zichtbaar. Waarschijnlijk betreft het een percelerings- 

of ontwateringsgreppel van na de ontginning van het terrein in de jaren ’20 van de 

20e eeuw. Ook de aangetroffen kuilen zijn opgevuld met een mengsel van A-, E- en 

B-horizonten en hebben zodoende waarschijnlijk met de ontginning van het gebied te 

maken. De precieze functie is onbekend. 

Deelgebied IV
In deelgebied IV zijn vijf proefsleuven aangelegd. De meest noordelijke, werkput 1, 

bleek voor een groot deel recentelijk verstoord, vermoedelijk bij de egalisatie van het 

terrein. De grootste concentratie sporen is aangetroffen in het westen van het terrein, 

in het westen van werkput 4. Het betreft een cluster van 18 kuilen met een scherpe 

begrenzing. In de heterogene vulling lijken plaggen met A- en B-horizont aanwezig 

(figuren 5.10 en 5.11). De kuilen zijn ca. 70 cm diep. In één van de kuilen zijn negen 

scherven aangetroffen. Het betreft roodbakkend aardewerk met gele en bruine glazuur 

uit de 17e-18e eeuw. De aard van de sporen is niet geheel duidelijk. Mogelijk kunnen 

de sporen, net als de aangetroffen sporen in deelgebied II, geassocieerd worden met 

de inrichting en bijbehorende egalisatie van het terrein in de jaren 20 van de 20e eeuw. 

In dat geval zou het om geroerde grond met mogelijk secundair aardewerk gaan. Een 

andere mogelijkheid is dat het zandwinningskuilen betreft. Bestudering van historisch 

kaartmateriaal heeft helaas geen extra informatie opgeleverd over de aard van de 

sporencluster.

Tussen de kuilen bevinden zich 5 paalsporen en ook in werkput 3 is een enkel paalspoor 

aangetroffen. Qua opvulling en begrenzing zijn deze vergelijkbaar met de kuilen. 

Vermoedelijk dateren de sporen in dezelfde periode van landinrichting en egalisatie.

Verder is precies in de zuidwesthoek van werkput 3 een greppel aangesneden met 

een zuidoost-noordwest oriëntatie. Alleen de onderkant van de greppel is bewaard 

gebleven, hierin is een opvulling met E- en B-horizont te herkennen. Waarschijnlijk 

betreft het een perceels- of afwateringsgreppel, daterend in de nieuwe tijd C.

Figuur 5.9 
Doorsnede greppel in deelgebied II
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Figuur 5.10 
Kuilenconcentratie in werkput 4 van deelge-
bied IV

Figuur 5.11 
Kuilenconcentratie in werkput 4 van deelge-
bied IV vanuit het westen
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Conclusie, waardering en advies

6.1 Conclusie

In de onderzochte delen (fase 1) van deelgebieden I, II en IV van het onderzoeksgebied 

Wilhelminakanaal zijn nauwelijks archeologische resten aangetroffen. De aangetroffen 

sporen, bestaande uit enkele paalkuilen, kuilen en twee greppels kunnen waarschijnlijk 

alle in verband gebracht worden met de ontginning en egalisatie van het gebied en 

werkzaamheden die samenhangen met de aanleg van het Wilhelminakanaal, beide aan 

het begin van de 20e eeuw. De twee greppels worden geïnterpreteerd als percelerings- 

of ontwateringsgreppels en dateren van nog later.

Naar aanleiding van het booronderzoek door ARC is een specifieke, aangepaste ver-

wachtingskaart opgesteld voor het onderzoeksgebied (zie figuur 4.6). Het proefsleu-

venonderzoek heeft aangetoond dat deze verwachting naar beneden bijgesteld moet 

worden, althans voor de onderzochte delen van fase 1:

Deelgebied I
Voor het westelijk deel van deelgebied I gold op basis van het booronderzoek een hoge 

verwachting vanwege de hier aanwezige hoog gelegen dekzandrug met podzolprofiel. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de podzolbodem alleen in het 

westen is ontwikkeld. Tevens zijn er onder de podzolbodem geen archeologische 

sporen of vondsten aangetroffen. Op basis hiervan moet de archeologische 

verwachting voor het onderzochte westelijke deel van het terrein naar beneden 

worden bijgesteld. 

Deelgebied II
Voor het westen van het tijdens fase 1 onderzochte deel van deelgebied II was de 

archeologische verwachting middelhoog vanwege de aanwezigheid van een deels 

intacte podzolbodem (B-horizont). Voor het oosten was de verwachting laag vanwege 

afgravingen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de aftopping van de 

oorspronkelijke bodem - over een groter deel van het terrein heeft plaatsgevonden dan 

oorspronkelijk werd aangenomen: ook in de zone met een middelhoge verwachting. 

De aftopping heeft hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden tijdens de ontginning en 

egalisatie van het gebied en bij de aanleg van het kanaal. Alleen in de zuidelijke helft 

van het onderzochte deel van deelgebied II is een restant van de humusinspoelings- of 

Bh-horizont onder de bouwvoor waargenomen. Vermoedelijk zijn boringnummers 55 

en 56 – met deels intacte podzol B-horizont - uit het booronderzoek ook in deze helft 

gezet (zie figuur 4.6). Zowel de noordelijk als de zuidelijke helft blijkt geen behoudens-

waardige sporen te bevatten. Voor het hele onderzochte deel van deelgebied II kan de 

archeologische verwachting zodoende als laag beschouwd worden.

Deelgebied IV
Tijdens het booronderzoek zijn afgetopte veldpodzolgronden in deelgebied IV 

aangetroffen. In het centrale deel  zou de gehele podzol vergraven zijn. Het proef-

sleuvenonderzoek bevestigt dit beeld van een lage verwachtingszone.  Voor de gehele 

oostelijke en westelijke delen van het terrein was de archeologische verwachting op 

grond van het booronderzoek middelhoog. Uit het proefsleuvenonderzoek komt een 

meer genuanceerd beeld naar voren. De zones met een deels intacte B-horizont blijken 

alleen in het middenoosten en in het zuidwesten voor te komen.  

6
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Alleen in de afgetopte zone zijn sporen aangetroffen. Het gaat hier hoogstwaar-

schijnlijk om subrecente graafsporen. Zodoende wordt de trefkans op waardevolle 

archeologische resten in het gehele deelgebied als laag beschouwd. 

6.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in principe 

wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en 

conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een middelmatige 

tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria 

gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten 

is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats 

ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel te voorkomen 

dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van 

groot belang, niet behouden worden.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit n.v.t.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu een waardering van 

de onderzochte delen (fase 1) van deelgebieden I, II en IV en de daarin aangetroffen 

sporen en vondsten (tabel 6.1).

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet van toepassing op 

het te beoordelen plangebied. 

Er is ook geen sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft 

geen historische gebeurtenis plaatsgevonden en er bestaan ook geen volksverhalen of 

andere verbondenheid met het onderzochte gebied. 

Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom moeten 

blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en in 

situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De aanwezigheid van 

mogelijke verstoringen in relatie tot de stabiliteit van de fysieke omgeving is bepalend 

Tabel 6.1 
Waardering onderzochte delen van deelgebie-
den I, II en IV n.a.v. het proefsleuvenonderzoek
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voor de gaafheid van de sporen en structuren; de conservering heeft betrekking op de 

mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven. 

De gaafheid van het plangebied kan als laag (score 1) worden aangemerkt. Er zijn geen 

archeologisch waardevolle sporen of vondsten aangetroffen. Uit het ontbreken van 

de (bovenste) horizonten van de oorspronkelijke bodem is af te leiden dat het terrein 

grotendeels is afgetopt. Een uitzondering geldt voor de lokaal ontwikkelde bodems in 

het westen van deelgebied I.

Vondstmateriaal is nauwelijks aangetroffen. De vondsten bestaan slechts uit aar-

dewerkscherven uit de nieuwe tijd, aangetroffen in een subrecente kuil. Organische 

resten zijn niet aangetroffen, op de zandgronden blijven deze alleen onder de 

grondwaterspiegel bewaard. Het onderzoeksterrein scoort hierom laag (score 1) op 

conservering.

De totaalscore van fysieke kwaliteit bedraagt twee punten. Gezien deze lage score 

wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, informatie-

waarde, ensemblewaarde en representativiteit. 

Op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde scoort de vindplaats 

laag (score 1), gezien de afwezigheid van archeologisch waardevolle sporen of 

vondsten. De enige sporen die zijn aangetroffen, bestaan uit subrecente (paal) kuilen 

en een greppel in deelgebieden II en IV. De parameter representativiteit is niet van 

toepassing.

Op inhoudelijke gronden komt de vindplaats uiteindelijke uit op een totaalscore van 

5 punten. Eindconclusie is dat de vindplaats niet behoudenswaardig is (minder dan 7 

punten). 

6.3 Advies

Het selectieadvies heeft betrekking op de tijdens fase 1 onderzochte (delen van) 

deelgebieden I, II en IV. Tevens wordt de geplande fase 2 van het proefsleuvenonder-

zoek herbeschouwd naar aanleiding van de bevindingen van fase 1. 

Deelgebied I
In het onderzochte westelijke deel is weliswaar een relatief intacte bodem 

waargenomen, maar er zijn geen archeologische waardevolle sporen, structuren 

of vondsten aangetroffen. De archeologische verwachting voor het terrein is laag 

en er wordt dan ook geen vervolgonderzoek aanbevolen in dit westelijke deel van 

deelgebied I. 

Zoals eerder in dit rapport vermeld, kon het grootste deel van de geplande proefsleuf 

in het oostelijke deelgebied I niet aangelegd worden. Aanbevolen wordt dit deel van de 

proefsleuf in een later stadium alsnog aan te leggen in verband met de voornoemde, 

geconstateerde relatief intacte bodemopbouw en de verwachting van een voormalig 

vennetje in de ondergrond verder naar het oosten. 

Deelgebied II
Deelgebied II is slechts voor een deel onderzocht. Het onderzochte deel bleek 

grotendeels te zijn afgetopt en bleek sowieso geen behoudenswaardige 

archeologische resten te bevatten. Vervolgonderzoek wordt hier dan ook niet nodig 

geacht. Op het terrein waar de proefsleuven van fase 2 gepland zijn, stonden ten tijde 

van het veldwerk van fase 1 bomen. Er bestaat weliswaar een kans dat het vlak door 
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de aanwezigheid van wortels moeilijk te lezen zal zijn, maar het booronderzoek heeft 

uitgewezen dat de bodem in dit gebied redelijk intact is. Voor het onderzochte terrein 

deel bestond vooraf een lage- en middelhoge archeologische verwachting. Het nog te 

onderzoeken terrein deel kent zones met een lage verwachting, maar vooral zones met 

een middelhoge- tot hoge verwachting. De kans op het aantreffen van archeologische 

sporen of vondsten is hier dus groter dan in de reeds onderzochte zone van fase 1. Het 

lijkt ons dan ook zinvol de sleuven van fase 2 zoals gepland aan te leggen om uitspraak 

te kunnen doen over de archeologische verwachting voor deze zone van deelgebied II. 

Deelgebied III
Ook voor deelgebied III wordt voorgesteld het oorspronkelijke onderzoeksplan aan 

te houden, omdat dit gebied nog niet is gewaardeerd tijdens fase 1. Vooronderzoek 

heeft uitgewezen dat hier naast een zone met lage verwachting ook zones met een 

middelhoge tot hoge verwachting aanwezig zijn.

Deelgebied IV
Er zijn tijdens fase 1 geen archeologisch waardevolle sporen, structuren of vondsten 

aangetroffen, enkel subrecente grondsporen. Gezien de grootschalige afgravingen is 

de kans ook klein dat zich buiten de proefsleuven nog archeologische resten bevinden. 

Er wordt dan ook geen vervolgonderzoek aanbevolen voor geheel deelgebied IV

IV

I

IIIa

II
IIIb

IV

I

IIIa

II
IIIb

129000

129000

129500

129500

130000

130000

130500

130500

131000

131000
39

90
00

39
90

00

39
95

00

39
95

00

40
00

00

40
00

00

N

500m0

WILHELMINAKANAAL

Niet behoudenswaardig
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Figuur 6.1 
Advieskaart.
Rood: onderzocht tijdens fase 1; niet 
behoudenswaardig, dus geen vervolgonder-
zoek 
Groen: nog proefsleuvenonderzoek fase 2 
conform puttenplan uit het PvE

bureaonderzoek/boringen proefsleuven advies

deelgebied+zone bodem verwachting bodem archeologie verwachting

deelgebied I, west met podzol hoog lokaal met podzol geen sporen laag geen vervolgonderzoek

deelgebied I, oost vennetje speciale deposities nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied II, oost deels met podzol laag-middelhoog grotendeels afgetopt subrecente sporen laag geen vervolgonderzoek

deelgebied II, west-midden grotendeels met podzol vooral middelhoog-hoog nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied II, uiterst oost met podzol hoog nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied IIIa dees met podzol laag-hoog nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied IV deels met podzol laag- middelhoog grotendeels afgetopt subrecente sporen laag geen vervolgonderzoek
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Samenvattend kan gesteld worden dat in geen van de onderzochte delen van fase 

1 archeologisch waardevolle sporen, structuren of vondsten zijn aangetroffen. In 

deelgebieden II en IV is de kans op dergelijk resten sowieso klein. De onderzochte 

terreinen blijken namelijk grootschaliger afgegraven te zijn dan vooraf - tijdens het 

booronderzoek - werd gedacht. Dit verschil is goed te verklaren: het beeld van het 

voorgaand onderzoek is slechts gebaseerd op een beperkt aantal boringen. Het proef-

sleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de toen aangeboorde zones met een deels 

intacte B-horizont in werkelijkheid beperkter van omvang zijn.

In het onderzochte westelijke deel van deelgebied I is de oorspronkelijke bodemtop 

weliswaar beter bewaard, maar deze zone blijkt niet bewoond te zijn tijdens de 

verschillende archeologische perioden. 

Uitgaande van deze bevindingen van het proefsleuvenonderzoek gelden er naar onze 

mening geen belemmering voor verdere ontwikkeling van deze onderzochte delen 

(figuur 6.1 en tabel 6.2). Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsver-

gunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te 

worden gemaakt teneinde het documenteren van toevalsvondsten te garanderen.

Gezien de uitgestrekte en langgerekte vorm van het onderzoeksgebied kan op basis 

van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek van fase 1 geen uitspraak worden 

gedaan over de niet onderzochte terreindelen. De onderzochte delen van fase 1 

hebben weliswaar geen archeologische waardevolle resten opgeleverd, toch is de kans 

aanwezig op het aantreffen van dergelijke resten in de deels aangrenzende delen van 

fase 2. Vooronderzoek heeft namelijk uitgewezen dat hier zones met een middelhoge 

tot hoge verwachting aanwezig zijn.Voor de nog niet onderzochte zones wordt dan 

ook voorgesteld het oorspronkelijke puttenplan van fase 2 aan te houden en deze 

adequaat te waarderen.

6.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen
1.  Beschrijf de paleogeografische en bodemkundige opbouw in relatie tot de bewonings-

geschiedenis ter plaatse van de onderzoeksgebieden.

Deelgebied I, in het westen van het plangebied, bestaat uit een dekzandlaagte. In het 

westen van de proefsleuf is een veldpodzolbodem aangetroffen. In het oosten bevindt 

zich een vaaggrond. In deelgebieden II en IV is van oorsprong sprake van een golvend 

bureaonderzoek/boringen proefsleuven advies

deelgebied+zone bodem verwachting bodem archeologie verwachting

deelgebied I, west met podzol hoog lokaal met podzol geen sporen laag geen vervolgonderzoek

deelgebied I, oost vennetje speciale deposities nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied II, oost deels met podzol laag-middelhoog grotendeels afgetopt subrecente sporen laag geen vervolgonderzoek

deelgebied II, west-midden grotendeels met podzol vooral middelhoog-hoog nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied II, uiterst oost met podzol hoog nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied IIIa dees met podzol laag-hoog nog niet onderzocht onbekend onbekend nog proefsleuvenonderzoek fase 2

deelgebied IV deels met podzol laag- middelhoog grotendeels afgetopt subrecente sporen laag geen vervolgonderzoek

Tabel 6.2 
Samenvatting resultaten fase 1 en advies fase 2
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dekzandreliëf. Hierin zijn veld- en haarpodzolgronden gevormd. Gezien de afwezigheid 

van bewoningssporen in het gebied, is een relatie tussen het landschap en de bewo-

ningsgeschiedenis niet relevant.

2.  Welke vindplaatsen bevinden zich binnen het onderzoeksgebied (gespecificeerd naar 

aard van de vindplaats en naar periode)?

Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich geen vindplaatsen.

3.  Wat zijn de redenen voor het ontbreken van vindplaatsen uit de verschillende 

genoemde perioden?

De aftopping van de oorspronkelijke bodem in een groot deel van de onderzoeksgebie-

den vormt een verklaring voor het ontbreken van vindplaatsen.

Vragen per vindplaats
4.  Wat is de begrenzing van iedere individuele vindplaats

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen.

5.  Wat is de aard van die vindplaats(en)?

N.v.t. Zie vraag 4.

6.  Wat is de datering van die vindplaats(en)?

N.v.t. Zie vraag 4.

7.  Wat zijn de gaafheid en de conserveringstoestand van de vindplaats(en), zowel qua 

sporen en structuren als de diverse materiaalcategorieën?

De gaafheid en conserveringstoestand van de onderzoeksgebieden zijn laag met 

uitzondering van deelgebied I. Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen.

8.  Beschrijf de bodemopbouw en geografie ter plaatse van de individuele vindplaats.

N.v.t. Zie vraag 4.

9.  Hoeveel relevante archeologische stratigrafische niveaus zijn er per ontdekte 

vindplaats aanwezig en wat betekent dit voor het vervolgonderzoek?

N.v.t. Zie vraag 4.

10.  Wat is de diepte en dikte van de cultuurlaag/cultuurlagen indien van toepassing?

Er is geen cultuurlaag aangetroffen.

11.  Wat is de diepte van het (de) spoorniveau(s) ten opzichte van maaiveld (in meters 

+NAP)?

Zowel in deelgebied II als deelgebied IV bevinden de sporen uit de nieuwe tijd zich 30 

tot 40 cm onder maaiveld, op 11 tot 12 m +NAP. 

12.  Wat zijn de aard, hoeveelheid en datering van het vondstmateriaal per vindplaats?

Het enige vondstmateriaal dat aangetroffen is, bestaat uit negen stuks – mogelijk 

secundair -aardewerk uit de 17-18e eeuw. Het materiaal is gevonden in één van de 

kuilen in werkput 4 van deelgebied IV, die te relateren zijn aan subrecente egalisatie en 

ontginningen in de 20e eeuw.
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13.  Wat zijn de aard en hoeveelheid sporen per vindplaats?

De aangetroffen sporen bestaan uit twee greppels, 12 paalkuilen en 21 kuilen daterend 

uit de nieuw tijd C. Gezien de subrecente datering van de sporen en het ontbreken van 

begleidende bewoningsporen zoals gebouwsporen zijn deze niet aan een vindplaats 

toegekend.

14.  Hoe ligt de vindplaats in het toenmalige landschap?

N.v.t. Zie vraag 4.

15.  Is sprake van off-site verschijnselen, bijvoorbeeld op de lage dekzandflanken of ter 

plekke van het ven ‘de lage Witzie’? Zo ja, welke?

Er zijn geen off-site verschijnselen aangetroffen. Het terrein in de buurt van het ven ‘de 

lage Witzie’ is tijdens fase 1 niet onderzocht. Dit zal in een later stadium plaats moeten 

vinden.

Paleo-ecologie en –landschap
16.  Wat is de kwaliteit van de botanische en zoölogische resten per aangetroffen periode 

en wat is de informatiewaarde met betrekking tot het beantwoorden van vragen 

over de natuurlijke vegetatie, het landgebruik door de mens, de wijze waarop de 

voedselvoorziening was georganiseerd en de menselijke handelingen ten aanzien 

van nijverheid (bosbouw, textiel, wol, beenbewerking) en uitwisseling (en handel) in 

dierlijke en plantaardige producten?

Er zijn geen geschikte locaties aangetroffen voor het nemen van monsters ten behoeve 

van botanisch- en zoölogisch onderzoek. Vragen over de natuurlijke vegetatie, het 

landgebruik door de mens, de wijze waarop de voedselvoorziening was georganiseerd 

en menselijke handelingen ten aanzien van nijverheid en uitwisseling in dierlijke en 

plantaardige producten kunnen zodoende niet worden beantwoord. 

17.  Wat is de natuurlijke bodemkundige opbouw en hoe is de relatie tussen deze opbouw 

en de andere a-biotische parameters (grondwater, uitgangsmateriaal, geomorfologie)? 

In hoeverre komt de bodemkundige opbouw overeen met het beeld uit het 

vooronderzoek?

De bodemkundige opbouw komt goed overeen met het beeld dat werd gevormd 

op basis van de boringen van het ARC. Deelgebied I, in het westen van het 

plangebied, bestaat uit een dekzandlaagte. In het westen van de proefsleuf is een 

veldpodzolbodem aangetroffen. In het oosten bevindt zich een vaaggrond. In 

deelgebieden II en IV is van oorsprong sprake van een golvend dekzandreliëf. Hierin 

zijn veld- en haarpodzolgronden gevormd. Deze gronden blijken echter grootschalig 

afgetopt.

18.  Hoe verhoudt het natuurlijke reliëf zich tot de paleogeografische opbouw: is er 

sprake van een fluvioperiglaciaal dekzandlandschap met lokale laat-pleistocene 

overstuivingen? In hoeverre komt de paleogeografische opbouw overeen met het beeld 

uit het vooronderzoek?

In de lager gelegen delen van het landschap, in het westen van het plangebied, is een 

dekzandlaagte aanwezig en heeft zich niet overal Jong Dekzand afgezet. Het oosten 

van het plangebied is hoger gelegen. Hier zijn dekzandruggen van Jong Dekzand 

aangetroffen.

De paleogeografische opbouw komt goed overeen met het beeld uit het 

vooronderzoek.
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19.  Wat zijn de paleo-landschappelijke en paleo-ecologische context van de onder-

zoeksgebieden? Zijn er aanwijzingen voor vernatting van het landschap gedurende 

het holoceen? Liggen in (of nabij) de onderzoeksgebieden geschikte locaties voor 

pollenanalyse? Wat zijn de te verwachten datering en kwaliteit?

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor vernatting van het landschap gedurende 

het holoceen. Er zijn geen geschikte locaties voor pollenanalyse aangetroffen, er kan 

zodoende geen uitspraak worden gedaan over de paleo-ecologische context van de 

onderzoeksgebieden.

20.  Wat is de genese van het ven ‘de lage Witzie’ en, indien van toepassing; wat is 

datering van hierin voorkomende opvullingslagen?

Het terrein waarin de Lage Witzie zich bevindt, het oosten van deelgebied I, is 

gedurende fase 1 niet onderzocht. Deze vraag kan zodoende niet worden beantwoord.

21.  Wat is de datering van mogelijk aan te treffen enkeerdgronden en wat is het 

achterliggende mechanisme waaronder deze zijn ontstaan?

Er zijn geen enkeerdgronden aangetroffen. 

Vraagstelling IVO Proefsleuven
22.  Is de gebruikte onderzoeksmethode representatief?

Het proefsleuven onderzoek biedt een waardevolle aanvulling op het booronderzoek. 

Het geeft een completer beeld van de conservering van de archeologie en de relatie 

met het landschap voor de onderzochte terreinen. 

23.  In hoeverre stemmen de resultaten overeen met de verwachting?

De resultaten stemmen niet overeen met de verwachting. De proefsleuven dekken 

zowel locaties met een lage, middenhoge als hoge archeologische verwachting. 

Archeologische resten zijn echter niet aangetroffen. Dit heeft grotendeels te maken 

met de aftopping van de bodem. Slechts her en der zijn resten van een oorspronkelijk 

bodemprofiel aanwezig. 
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte opmerking

1 1 1 natuurlijke verstoring ja 10,96242 wortel?

1 1 999 recente verstoring nee 11,35368

2 1 888 natuurlijke verstoring nee 11,82239 wortel

3 1 1 greppel ja 11,27148 10 ontginningsgreppel? Opgevuld met A/E-Horizont

3 1 999 recente verstoring nee 11,19416

4 1 1 kuil nee

4 1 2 kuil ja 76

4 1 3 paalkuil nee

4 1 4 kuil nee

4 1 5 kuil ja 68

4 1 6 paalkuil nee Recent? Vierkante vorm

4 1 7 paalkuil nee recent? Vierkante vorm

4 1 8 kuil nee

4 1 9 kuil nee

4 1 10 paalkuil nee

4 1 11 kuil ja 68

4 1 12 kuil nee

4 1 13 kuil nee

4 1 14 kuil nee

4 1 15 kuil nee

4 1 16 kuil nee

4 1 17 paalkuil nee

4 1 18 kuil nee

4 1 19 kuil nee

4 1 20 kuil nee

4 1 21 kuil nee

4 1 22 kuil nee

4 1 23 kuil nee

6 1 1 paalkuil ja 11,79469 47

6 1 2 paalkuil nee 11,77138

6 1 3 greppel ja 11,80477 30

6 1 4 paalkuil ja 11,92847 31

6 1 5 paalkuil nee 11,82745

6 1 6 kuil nee 11,81925

6 1 7 paalkuil nee 11,82487

6 1 8 paalkuil nee 11,81876

6 1 9 kuil nee 11,83616

6 1 10 paalkuil nee 11,83737

6 1 11 kuil nee 11,76971

6 1 999 recente verstoring nee 11,95347

7 1 888 natuurlijke verstoring nee 11,75568

7 1 999 recente verstoring nee 11,99304    
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