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Samenvatting

Archol heeft in 2013 in opdracht van de gemeente Tilburg de tweede fase van het 

archeologisch vooronderzoek langs het Wilhelminakanaal uitgevoerd. Dit onderzoek 

bestond uit een archeologische begeleiding en een inventariserend proefsleuvenon-

derzoek in de deelgebieden I, II, IIIb en de locatie van een aan te leggen bouwweg. 

Op basis van het vooronderzoek gold een middelhoge tot hoge verwachting op het 

aantreffen van archeologische resten. Ondanks een redelijk intacte bodem zijn deze 

echter niet aangetroffen. De reden voor de afwezigheid van archeologische resten is 

de lage ligging van het plangebied in het dekzandlandschap. Vanwege het ontbreken 

van archeologische resten adviseert Archol om geen vervolgonderzoek uit te voeren en 

het plangebied vrij te geven voor ontwikkeling.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol bv heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een archeologisch 

Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd. De 

locatie van het onderzoek ligt langs het Wilhelminakanaal in het noordwesten van de 

gemeente Tilburg. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande verbreding van het 

kanaal waardoor de bodem verstoord wordt. 

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

aanwezigheid van 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 over het vervolgtraject: is wel of geen 

noodzaak tot een archeologisch vervolgonder zoek in het gebied?

Het onderzoek langs het Wilhelminakanaal is uitgevoerd in twee fasen. Het hier 

gepresenteerde onderzoek beschrijft de bevindingen van de tweede fase. Fase 2 is 

opgesplitst in een archeologische begeleiding en een proefsleuvenonderzoek. Het 

veldwerk begon met de archeologische begeleiding op 12 februari 2013. Op 6 maart 

2013 werd het proefsleuvenonderzoek afgerond.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied van de verbreding van het Wilhelminakanaal is groot en strekt zich 

kilometers uit langs beide oevers van het huidige kanaal (fig. 1.1). Bij het verbreden 

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

de verbreding worden beide walkanten afgegraven of het kanaal wordt aan één zijde 

verbreed, afhankelijk van de locatie. De maximale diepte van het kanaal is ca. 5,3 m 

–mv, maar de walkanten worden diagonaal aangelegd. Hierbij worden eventueel in de 

bodem aanwezige archeologische resten verstoord. 
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied binnen de 
gemeente Tilburg (Top25).
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Het onderzoeksgebied bevat vijf deelgebieden (fig. 1.2). Opgeteld hebben de 

deelgebieden een oppervlak van ca. 70.728 m2 (fig. 1.2). Deelgebieden I en II liggen ten 

zuiden van het kanaal, deelgebieden III en IV ten noorden ervan. In een later stadium 

is hier een klein deelgebied aan toegevoegd vanwege de aanleg van een werkweg die 

toegang tot het bouwterrein verleent. Dit laatste deelgebied (‘locatie bouwweg’), ten 

zuidoosten van deelgebied III, heeft geen nummer. 

Deelgebied I ligt helemaal in het westen tussen het huidige Wilhelminakanaal en de 

Moerse Dreef. Het westelijk deel hiervan is tijdens fase 1 al onderzocht.1 De overige 

deelgebieden liggen bijna 2 kilometer naar het oosten, naast de brug over het kanaal 

in de Dongenseweg. Deelgebied II ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal bij de wijk 

Wandelbos-Noord langs het Moerse pad. Ten zuidoosten van dit deelgebied is een 

extra sleuf direct langs de Dongenseweg voor de aanleg van de bouwweg aangelegd: 

de voornoemde locatie bouwweg. Deelgebied IIIb bevindt zich ten noorden van het 

Wilhelminakanaal langs de Dongensekanaaldijk. Het aangrenzende deelgebied IV 

aan de oostzijde is tijdens fase 1 afdoende onderzocht en blijft in het onderhavige 

onderzoek dan ook buiten beschouwing. 

De reden voor de fasering van het onderzoek ligt in de beperkte toegankelijkheid 

van terreinen binnen de verschillende deelgebieden vanwege begroeiing, kabels 

en leidingen en mogelijke explosieven in de ondergrond. Tijdens fase 1 in 2011 zijn 

beschikbare terreinen in deelgebieden I, II en IV met proefsleuven onderzocht.2 Vooral 

in deelgebieden I en II zorgde begroeiing voor een inperking van het onderzoek. De 

1  Van der Leije 2012.
2  Van der Leije 2012.
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Ligging van de verschillende onderzoeksge�
bieden (Top10). In blauw de tijdens fase 1 
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toen ontoegankelijke terreinen van de deelgebieden zijn doorgeschoven naar de 

tweede fase van het onderzoek.

Tijdens fase 2 zijn uiteindelijk sleuven aangelegd in deelgebieden I, II, IIIb en op de 

toegevoegde locatie voor de aanleg van de bouwweg. Deelgebied IIIa is vervallen 

omdat de werkstrook in de laatste bouwplannen te smal bleek voor de aanleg van een 

proefsleuf. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

van kracht. Op basis van deze wet kan iedere verstoorder 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 het 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 onderhavige onderzoek bestaat uit een Archeologische Begeleiding (AB) en een 

Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) door middel van proefsleuven. Het onderzoek 

dient als aanvulling op en toetsing van de gespecificeerde archeologische verwachting 

zoals vastgesteld in een inventariserend bureauonderzoek en booronderzoek.3 Op 

basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van 

eventueel vervolgonderzoek.

De begeleiding en het proefsleuvenonderzoek zijn uitgevoerd door Archol BV, 

in opdracht van de gemeente Tilburg. Het veldwerk is uitgevoerd conform het 

Programma van Eisen (PvE)4 en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA versie 3.2).

3  Thijs & Wullink 2011; Kaptijn & Koopmanschap 2009.
4  Lanzing 2011.
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Soort onderzoek: Archeologische begeleiding en

Inventariserend proefsleufonderzoek

Projectnaam: Tilburg Wilhelminakanaal

Archolprojectcode: TWK1396 fase 2

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 12 februari 2013 t/m 6 maart 2013 

Periode van uitvoering uitwerking: maart 2013 t/m oktober 2013

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Wilhelminakanaal

Coördinaten gebied: Deelgebied I 129.297 / 399.839

Deelgebied II 130.898 / 399.176

Deelgebied IIIb 130.949 / 399.263

Deelgebied IV 131.083 / 399.300

Deelgebied voor bouwweg

131.323 / 398.363

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg (dhr. E. Hormann)

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

Adviseur bevoegd gezag: Hazenberg Archeologie (drs. J.J. Lanzing)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 55541

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Geomorfologie:

deelgebied I

deelgebied II, IIIB en bouwweg

Bodem:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

Noord-Brabant

terrasafzettingsvlakte

dekzandruggen

deelgebied I

deelgebied II, IIIB en bouwweg

vlakvaaggronden

veldpodzolgronden

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 onderzoeken in Tilburg en omgeving op 

een multidisciplinaire en integrale wijze aan te pakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een landschapsarcheologisch 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 vraagstellingen.5

2.2 Doelstelling

Het doel van de AB en het IVO-p is tweeledig:

· Het proefsleuvenonderzoek moet inzicht geven in de aanwezigheid van 

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

toenmalige landschap. Daarbij dient voldoende inzicht te worden gegeven in 

de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de aanwezige archeologische resten op 

de betreffende locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) om 

uiteindelijk tot een waardestelling te komen

· Belangrijk is dat op basis van het inventariserende veldonderzoek een beslissing 

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

het selectiebesluit van het bevoegd gezag. De archeologische aannemer dient 

hiertoe een selectieadvies op te nemen in het eindrapport.

2.3 Vraagstellingen

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

PvE zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: 6

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

geschiedenis	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)?

5  Lanzing 2011.
6  Lanzing 2011.
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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?

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

3.1 Archeologische begeleiding

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek van fase 2 is op verzoek van 

de opdrachtgever een begeleiding van civiel-technische, grondverstorende 

werkzaamheden uitgevoerd. De begeleiding is in de praktijk in twee delen uitgevoerd. 

De zone langs het Wilhelminakanaal was van te voren aangewezen als explosieven-

verdacht gebied. 7  De deelgebieden II en IIIb zijn daarom gescand op de aanwezigheid 

van mogelijke munitie. Bij benaderingen van diep liggende verdachte objecten zou de 

ondergrond verstoord worden. Uit de begeleiding van deze veelal kleine benaderingen 

bleek echter dat verreweg het grootste deel van de ‘hits’ zich in de bouwvoor 

bevond. De onderliggende, archeologisch interessant B- en C-horizonten werden 

hierbij niet verstoord. Daarom is afgesproken dat het explosieventeam Archol in het 

vervolg telefonisch zou verwittigen, zodra de graafwerkzaamheden tot in het gele 

zand (C-horizont) zouden reiken. De ingrepen bleken uiteindelijk niet diep te reiken, 

waardoor verdere begeleiding niet nodig was. Het tweede deel van de begeleiding had 

betrekking op het rooien van de stobben van omgezaagde bomen. De begeleiding 

vond plaats in deelgebied II en IIIb. De bomen werden met een zogenaamde 

olifantenbak uit de grond getrokken. Hierbij ontstond een gat in de bodem. Een 

deel van de ingrepen – vooral bij grote bomen – reikte tot in de C-horizont. Tijdens 

de begeleiding bleek echter dat er geen goede veldwaarneming mogelijk was. Bij 

het uittrekken van de boomwortelkluit wordt het ontstane gat namelijk direct weer 

opgevuld door neervallende grond van deze kluit. Tijdens de begeleiding van de eerste 

zone met bomen zijn dan ook geen sporen of vondsten waargenomen. Na overleg met 

de bevoegde overheid is besloten af te zien van verdere begeleiding.

3.2 Proefsleuvenonderzoek

Het oorspronkelijk puttenplan uit het Programma van Eisen bleek in de aanloop naar 

de geplande ingrepen niet meer goed samen te vallen met de te verstoren zones van 

de meest recente bouwplannen. Tevens bleek het noodzakelijk om, net als in fase 1, 

het puttenplan aan te passen in verband met in de ondergrond aanwezige leidingen 

(deelgebied II). In overleg met de civiel-technische aannemer, de bevoegde overheid 

en directievoerder is een nieuw puttenplan opgesteld. Put 2 kon uiteindelijk in de 

praktijk niet volledig aangelegd worden, omdat puin in de ondergrond het scannen op 

explosieven hinderde. De put is daarom ingekort. Vanwege de beperkte werkruimte is 

put 3 versmald tot ca. 2 m. In deelgebied IIIb bleek een groot deel van de geplande put 

buiten de werkgrens van de meeste recente bouwplannen te liggen; de put is daarom 

ingekort. Uiteindelijk zijn 7 putten aangelegd met een totale oppervlakte van 1.748 m2 

( fig. 3.1 en tabel 3.1).

7  Van den Berg 2009.
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Figuur 3.1 
Putten en profielen per deelgebied.
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Put Deelgebied opgegraven m2

1 II 638

2 II 470

3 II 116

4 bouwweg 48

5 IIIb 297

6 I 90

7 I 89

Totaal   1748

 

De proefsleuven zijn door een graafmachine met gladde bak laagsgewijs aangelegd. 

Hierbij is vanaf het maaiveld verdiept tot op het archeologische sporenniveau in de 

top van de C-horizont (voor sporenlijst, zie bijlage 1). 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. 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. Van het vlak zijn elke 

5 m hoogtemetingen genomen. 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 vier monsters verzameld uit een 

veenlaag van een vennetje. Omdat er geen sporen van menselijke aanwezigheid zijn 

aangetroffen in associatie met het ven is in de evaluatiefase besloten de monsters niet 

te laten analyseren.

Tabel 3.1 
Putten per deelgebied en het aantal m2.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Inleiding

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is in 2009 een bureauonderzoek8 en in 

2011 een booronderzoek9 uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken vormen de 

basis voor het hier gepresenteerde landschappelijk en archeologisch kader.

4.2 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 ZO-NW-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 ZW-NO-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 

(fig. 4.1).10 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 (fig. 4.2).

Op de bodemkaart (fig. 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. 

8  Kaptijn & Koopmanschap 2009.
9  Thijs & Wullink 2011.
10  Thijs & Wullink 2011.

4
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Figuur 4.1 
Geomorfologische kaart met het plangebied 
in blauw en de deelgebieden in rood.
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4.3 Archeologische context

Losse vondsten en kleine opgravingen van de Archeologische Werkgroep Nederland 

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

(ITHO) gaven tot voor kort al een goede indruk van de bewoningsgeschiedenis van 

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

recente grootschalige opgravingen in de regio Tilburg.

De regio werd al 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.11 De nederzettingster-

reinen 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 gevonden12 (fig. 4.4), 

de tweede is afkomstig uit de wijk Dalem Zuid, twee km ten zuiden van het kanaal.13 

Een derde bijl, een zogenaamde Ovalbeil werd ca. 100 m ten zuiden van het kanaal 

gevonden.14 

Uit de latere prehistorie, de bronstijd en ijzertijd, zijn bewoningssporen iets talrijker 

dan uit de voorgaande periode. Nederzettingen uit deze periode zijn in het zuiden 

van Tilburg aangetroffen tijdens Archol-opgravingen in plangebieden Tradepark5815 

en HaVeP.16 In het noordoosten bevinden zich de vindplaatsen Schaapsven en Loven 

Noord.17 Ook zijn diverse grafcontexten bekend. Een voorbeeld hiervan zijn de zes 

grafheuvels van Tilburg Kraaiven, niet ver ten oosten van het huidige onderzoeksge-

bied.18 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.19 

In de regio Tilburg zijn verscheidene vondstmeldingen en vindplaatsen bekend uit de 

Romeinse tijd. De bekende vindplaatsen bestaan uit kleine, rurale, inheems-Romeinse 

nederzettingen met één of hooguit twee gelijktijdige erven. Tijdens verschillende 

kleinere en grotere opgravingen zijn delen van dergelijke nederzettingen uit grofweg 

de 1e en 2e eeuw n. Chr. te voorschijn gekomen.20 Net als in de rest van Zuid-Nederland 

is ook in de regio Tilburg vanaf de 3e eeuw sprake van een terugloop in het aantal 

vindplaatsen. 

11  �eurkens, in voorbereiding.  �eurkens, in voorbereiding. 
12  A��HI��waarnemingsnummer 200031. A��HI��waarnemingsnummer 200031.
13  A��HI��waarnemingsnummer 411352. A��HI��waarnemingsnummer 411352.
14  A��HI��waarnemingsnummer 35484. A��HI��waarnemingsnummer 35484.
15  Tol, in voorbereiding.
16  Van �on & �ijkstra, in voorbereiding. Van �on & �ijkstra, in voorbereiding.
17  �eurkens, in voorbereiding. �eurkens, in voorbereiding.
18  A��HI��meldingen 35432, 35401, 35418, 35431, 36497, 443908, 44909. A��HI��meldingen 35432, 35401, 35418, 35431, 36497, 443908, 44909.
19  A��HI��waarnemingsnummer 36501. A��HI��waarnemingsnummer 36501.
20  Vindplaats ‘�e Groote Akkers’ (Verwers en Kooistra 1990); vindplaats Goirle��urfplas (Archisnr. 

426298; Van Putten en Ter Wal 2006, 22); Vindplaats Tilburg�Havep (Van �on in voorberei�
ding); vindplaats Tilburg�Piushaven (Archisnr. 424585; Hazen, P.L.�., 2010: 23); Berkel�En�
schot��andstraat (Ter �chegget 1995, 14�30).
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Ook in de vroege en late middeleeuwen was dit gebied bewoond. De oudste 

vermelding van Tilburg dateert uit de Merovingische tijd en komt voor op een 

oorkonde van 21 mei 709.21 Ook de bekende archeologische resten plaatsen de 

vroegste middeleeuwse bewoning in de Merovingische tijd. Het gaat om de 

geclusterde nederzetting van Tilburg-HaVeP, waarvan de bewoning rond 650 n. Chr. 

begint en tot in de 13e eeuw doorloopt.22  Ook de nederzettingen van Goirle-Groote 

Akkers23 en het monument 2108 zijn in de vroege tot volle middeleeuwen in gebruik 

geweest.  Behalve bewoning is uit de directe omgeving van het onderzoeksgebied een 

Merovingisch grafveld bekend, gelegen op de rug direct ten zuiden van de Katsbogte.24

Gedurende de late middeleeuwen begint het huidige Tilburg langzaam vorm te 

krijgen. In feite vormt Tilburg een conglomeraat van aan elkaar gegroeide, kleine 

bewoningskernen, de zogenaamde herdgangen. Deze buurtschappen ontstaan op de 

kruispunten van wegen en zijn mogelijk voortgekomen uit de vroegmiddeleeuwse 

secundaire centra. Voorbeelden van deze herdgangen zijn Kerk en Heuvel, Veldhoven, 

Hasselt, Reit, Korvel, Oerle en Loven.25 Tussen deze herdgangen bevonden zich de 

akkergronden.

Dit bewoningspatroon verandert in de 13e en 14e eeuw. De verspreide boerderijen 

en gehuchten worden verlaten en de bewoning verplaatst zich naar dorpen en 

gehuchten aan de rand van het akkerareaal. De oude vruchtbare woongronden worden 

omgevormd tot grote aaneengesloten akkercomplexen zoals De Schijf rondom 

Korvel.26 Uit deze periode zijn maar weinig archeologische gegevens bekend. Dit valt 

te verklaren doordat deze bewoning veelal onder de huidige dorpskernen gezocht 

moeten worden, zoals met de dorpskernen Riel en Goirle het geval is.27 Daarnaast 

21  Trommelen & Trommelen 1994, 15. 
22  Van �on, in voorbereiding.
23  Ter �chegget 1995,64�88; �mulders 1989.
24  �onument nr. 2110.
25  Van Putten 2003, 48.
26  �e Boer et al. 2006, 28.
27  Archisnrs. 16850 en 16851.
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worden gebouwen in deze periode op stiepen gefundeerd, een bouwwijze die 

archeologisch gezien weinig sporen achterlaat.

In de late middeleeuwen is ook de basis gelegd voor de latere structuur van Tilburg en 

haar industrie. Zo was er sinds de 15e eeuw sprake van een groeiende wolindustrie die 

zijn piek bereikt in de 17e eeuw. Rond 1800 werden in Tilburg 400 bedrijven geteld die 

zich met textiel bezighielden en was het overgrote deel van de Tilburgse beroepsbevol-

king in deze industrie werkzaam. Gaandeweg verdringt de textielindustrie dan ook het 

agrarische bestaan. Deze ontwikkeling wordt voltooid tijdens de industriële revolutie 

in de tweede helft van de 19e eeuw. Door de sterke economische groei en de daaraan 

verbonden bevolkingsgroei breiden de oude dorpskernen zich uit. In de 19e eeuw 

groeien deze aan elkaar en krijgt Tilburg zijn huidige aanzien. 

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 (Archis2). Er is 

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

onderzoek uitgevoerd, waarbij archeologische resten zijn aangetroffen.

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 (fig. 

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

niet gekarteerd (zie ook fig. 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 oudere perioden bewaard gebleven 

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

4.4 Historische context

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

binnen het plangebied geen bebouwing zichtbaar.28 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.29 Op de kaart uit de gemeenteatlas van J. Kuyper 1865-1870 zijn al 

meerdere infrastructurele punten te herkennen die overeenkomen met de huidige 

situatie (fig. 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.

28  www.watwaswaar.nl www.watwaswaar.nl
29  www.watwaswaar.nl www.watwaswaar.nl
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4.5 Vooronderzoek van het plangebied

Bureau- en booronderzoek
De eerste fase van het onderzoek in het kader van de verbreding van het 

Wilhelminakanaal bestond uit een archeologisch bureauonderzoek van Oranjewoud.30 

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.31 Het booronderzoek had als doel het in het bureauonderzoek opgestelde verwach-

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

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

archeologische verwachting (fig. 4.6 en fig. 4.7). 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 oosten van het onderhavige onderzoeksterrein is een goed 

ontwikkelde veldpodzol aangetroffen bovenop een dekzandrug aan de rand van het 

vennengebied (boring 29, fig. 4.6). De trefkans op het aantreffen van archeologica van 

jager/ verzamelaars is hier hoog. Tevens kunnen hier archeologische resten uit andere 

30  Kaptijn & Koopmanschap 2009. Kaptijn & Koopmanschap 2009.
31  Thijs & Wullink 2011. 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).
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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 vervolgonderzoek 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.

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 zich 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 bevoegd 

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

proefsleuven verder te onderzoeken.

Deelgebied III
Op basis van het bureauonderzoek werden in dit deelgebied veldpodzolen verwacht. 

Tijdens het booronderzoek werden inderdaad dekzandruggen met veldpodzolen 

geconstateerd. De podzolen waren niet helemaal intact: alleen ter hoogte van 

boringen met E- en/of B-horizont in het westen (deelgebied IIIa) en het oosten 

(deelgebied IIIb) gold een middelhoge tot hoge trefkans. De podzolen leken sterk 

op de boringen in deelgebied II. De veldpodzolen waren veelal afgedekt door een 

ophogingslaag, vooral nabij de sluizen. 

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.

Proefsleuvenonderzoek fase 1
Tijdens het proefsleuvenonderzoek van fase 1 zijn beschikbare delen van de 

voornoemde deelgebieden I, II, III en IV onderzocht, waarbij nauwelijks archeologische 

resten zijn aangetroffen. De sporen bestonden uit enkele paalkuilen, kuilen en twee 

greppels. De meeste sporen hielden verband met de inrichting van de terreinen langs 

het kanaal aan het begin van de 20e eeuw. Twee greppels, vermoedelijk percelerings- 

of ontwateringsgreppels, stamden uit een jongere periode van de 20e eeuw.

Figuur 4.6 
Interpretatie van de boringen in deelgebied 
I, waarbij een archeologische trefkans geldt 
voor de dekzandrug (met name boornrs. 11, 
12, 13 en 29) aan de rand van het vennenge�
bied (meerafzettingen)  (Thijs & Wullink 2011, 
afbeelding 6).

Figuur 4.7 
Aangepaste archeologische verwachting�
skaart van deelgebieden II, III en IV naar 
aanleiding van het booronderzoek (Thijs & 
Wullink 2011, afbeelding 13).
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Het ontbreken van overige (oudere) archeologische indicatoren was deels te relateren 

aan de aftopping van de oorspronkelijke bodemopbouw (tot in de C-horizont) bij 

egalisatie van percelen. Deze egalisatie heeft hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden 

tijdens de aanleg van het Wilhelminakanaal 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 is voor de 

toen onderzochte terreinen van deelgebieden I, II, III en IV geen vervolgonderzoek 

geadviseerd.32 De terreinen die tijdens fase 1 niet beschikbaar waren, zijn uiteindelijk 

alsnog onderzocht in fase 2. Een uitzondering geldt voor deelgebied IIIa: in de 

aanloop naar het tweede veldonderzoek bleek de geplande werkstrook in de nieuwste 

bouwplannen hier te smal voor het graven van een proefsleuf.

.

32  Van der Leije 2012.
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie 

Deelgebied I
Het bovenste deel van de bodemopbouw bestaat uit een dik ophogingspakket van vrij 

schoon, grof, gelig zand met af en toe puin (fig. 5.1). In het oosten is dit pakket 120 

cm dik, in het westelijk deel van put 7 wordt het pakket dunner en bedraagt de dikte 

nog ca. 30 cm (voor de ligging van de putten, zie fig. 5.6). Het ophogingspakket is 

aangelegd om de oevers van het Wilhelminakanaal te beschermen tegen golfslag. Dit 

deelgebied ligt dan ook enigszins hoger dan de omgeving. 

Op basis van het bureau- en booronderzoek werden in het deelgebied afzettingen 

van een ven verwacht, De Lage Witzie (fig. 5.2). Dit ven is net als andere vennen 

in de directe omgeving vrij recentelijk gedempt en deels afgegraven. Op basis van 

het booronderzoek leek onderzoek naar de flank echter nog wel in het oostelijk 

deel van het deelgebied, in put 6 en het oostelijke uiteinde van put 7, zijn inderdaad 

venafzettingen aangetroffen. Helaas kon het onderzoek niet verder naar het oosten 

worden voortgezet door de aanwezigheid van een hoofdgasleiding aldaar.  

Gezien de ligging van de proefsleuven ten opzichte van het ven op de historische kaart 

en de aangetroffen afzettingen lijkt conform de voornoemde verwachtingen alleen 

de westelijke flank van het ven te zijn aangesneden. Onder het ophogingspakket 

bevindt zich een dunne (rest) laag venige klei (Vk3, s5040) met een dikte van ca. 

10 cm. De laag is onthoofd bij de voornoemde graaf- en ophoogwerkzaamheden 

van het Wilhelminakanaal. Gezien deze verstoorde context en het ontbreken van 

bewoningssporen in de omgeving is in overleg met de bevoegde overheid en de 

directievoerder besloten om een pollenmonster van de venige kleilaag niet te laten 

analyseren.

Vennen in Brabant kunnen op verschillende manieren gevormd zijn:33

· Het kan een restant van een pingo zijn, een heuvel gevormd tijdens de ijstijd. 

Tijdens de permafrost wordt grond opgetild door bevroren of bevriezend 

grondwater. Bij temperatuurstijging smelt de pingo en blijft uiteindelijk een 

meer of krater achter. In het geval van een pingo kunnen aan de zijkanten van de 

meertjes nog walletjes aanwezig zijn die tot de heuvel hebben behoord. Bij de 

Lage Witzie is de oorspronkelijke aanwezigheid van een walletje echter niet te 

achterhalen omdat de bovenkant grotendeels is afgetopt.

· Het kan om een laagte in het natuurlijk reliëf binnen het dekzandlandschap gaan. 

· Door ontbossing gedurende de ijzertijd, Romeinse periode of middeleeuwen is 

het dekzand deels opnieuw opgewaaid en elders afgezet. Hierdoor zijn laagtes 

ontstaan, waarin zich een ven kon vormen. Door ontbossing en verstuiving 

kunnen dubbele podzolprofielen ontstaan. In de profielen van zowel fase 1 als 

fase 2 zijn deze weliswaar niet aangetroffen; direct onder de veenlaag van de 

Lage Witzie is wel grof zand en klein grind waargenomen. De dekzandafzettingen 

die oorspronkelijk boven dit fluvio-periglaciale zand zijn afgezet, blijken te zijn 

verdwenen: de verklaring voor de afwezigheid – en daarmee het ontstaan van een 

laagte met ven – ligt hoogstwaarschijnlijk in de voornoemde eolische processen. 

De laatste optie voor het ontstaan van de Lage Witzie is het meest voor de hand 

liggend.

33  Berendse 1998.
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Onder de veenlaag bevindt zich afwisselend matig grof en fijn zand en dat bevat af 

en toe grind (S5050). Grote keien zijn niet aanwezig. Het zand bevat restanten van 

wortelgroei afkomstig uit het veen van het ven. Het pakket is te interpreteren als 

fluvio-periglaciale afzettingen (terrasafzettingen) of eolische afzettingen, vroeger Oud 

Dekzand genoemd. Vanaf halverwege put 7 loopt dit zandpakket in westelijke richting 

omhoog en is erboven een dunne laag dekzand (S5030) afgezet. In de top van het 

dekzand heeft zich een veldpodzol ontwikkeld, waar delen van de E- en B-horizont van 

bewaard zijn. 

Figuur 5.1 
Profiel ter hoogte van het ven.
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Figuur 5.2 
Ligging van de proefsleuven (blauwe lijn) in 
deelgebied I op de topografische kaart uit 
1850�1900.
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Deelgebied II
Het sporenvlak ligt ongeveer op ca. 50 cm –mv in het westen tot 120 cm –mv in het 

oosten. Dit grote verschil hangt samen met de aanwezigheid van een ophogingspakket 

in het oostelijke deel (put 3). In de profielen is een oorspronkelijk veldpodzol te zien. Op 

enkele locaties zijn de profielen onthoofd en is onder de bouwvoor alleen de B-horizont 

bewaard gebleven. Daar waar het terrein met grof zand is opgehoogd is echter het 

volledige podzolprofiel geconserveerd, inclusief een restant van de A-horizont. De 

profielen worden gekenmerkt door een vrij dikke gerijpte E-horizont (fig. 5.3). Over 

het algemeen is de bodemconservering bovengemiddeld te noemen; eventuele 

archeologische resten hierin zouden bijgevolg ook goed geconserveerd kunnen zijn. 

Ter hoogte van werkput 3 (oostelijke deel) is de conservering zelfs uitstekend. 

De resultaten wijken af van de bodemopbouw die tijdens fase 1 in het deelgebied 

is waargenomen. In de putten van fase 1 werd over het algemeen een AC-profiel 

waargenomen, met op slechts enkele locaties een restant van een humus-B. De 

verklaring voor het afwijkend beeld is de ligging: het oostelijk deel van het gebied is 

veel lager gelegen. Het terrein is niet opgehoogd, waardoor de oorspronkelijke bodem 

niet is beschermd.

Deelgebied IIIb
Deelgebied IIIb is vrij nat vanwege kwelwater dat afkomstig is van het 

Wilhelminakanaal. Het water lijkt niet van invloed te zijn op de bodemvorming. Het 

vlak ligt ongeveer 30-50 cm –mv en blijkt sterk doorworteld, zeker in vergelijking tot de 

andere deelgebieden. In het profiel is een veldpodzol zichtbaar die voornamelijk in het 

westelijke deel bewaard is gebleven (fig. 5.4). De E-horizont is in dit deel grotendeels 

nog aanwezig. In het oosten is het profiel verstoord door recente werkzaamheden en is 

de B-horizont vrijwel volledig verdwenen.

Figuur 5.3 
�tandaardprofiel van deelgebied II.
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Figuur 5.4
�tandaardprofiel van deelgebied IIIb.

Figuur 5.5 
�tandaardprofiel van het deelgebied 
bouwweg.
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Locatie bouwweg
Het vlak is aangelegd op ongeveer 80 cm –mv. Net als bij deelgebied II is op deze 

locatie een ophogingspakket aanwezig (fig. 5.5). In tegenstelling tot put 3 heeft 

dit ophogingspakket een vuil uiterlijk; het bevat onder andere bouwpuin. Onder 

dit ophogingspakket is het restant van een veldpodzol aanwezig, waar alleen een 

onthoofde B-horizont van bewaard is gebleven.

5.2 Sporen en structuren

Deelgebied I
In dit deelgebied (put 6 en 7) zijn geen sporen gevonden, zelfs niet in de goed 

geconserveerde zones (fig. 5.6). Wel is een ven aangesneden dat op historische kaarten 

als “Lage Witzie” is aangegeven. Vooral het oostelijke deel van de sleuven (put 6) zal 

in het verleden niet geschikt voor bewoning zijn geweest, omdat het gebied te drassig 

was (veenvorming). Deze natte landschappen werden toen (vooral in de prehistorie) 

soms wel opgezocht voor rituelen met deposities van offers. Ook dergelijke vondsten 

zijn niet aangetroffen in de sleuven. Uitgaande van de ligging - op de flank van het ven 

- en de onthoofding van de veenlaag zijn deze ook niet (meer) te verwachten.

Deelgebied II
In dit deelgebied zijn geen noemenswaardige archeologische resten gevonden. 

Een groot deel van de sporen bestond uit natuurlijke verstoringen van bomen die 

in de civiel-technische voorbereidingsfase zijn gerooid (fig. 5.6). De overige sporen 

waren scherp begrensd en konden aan de bouwvoor worden gekoppeld. De sporen 

zijn daarom als recente sporen geïnterpreteerd. De aanwezigheid van cokes, 

badkamertegels en chipszakken in deze sporen bevestigt dit beeld. Opvallend waren 

enkele smalle greppels met een NO-ZW-oriëntatie. De greppels hadden net als 

de overige sporen een recent uiterlijk. Bovendien waren ook deze greppels aan de 

bouwvoor te koppelen. Mogelijk gaat het om recente bosvoren die in haaksverband 

liggen. In put 1 is tenslotte een kuil gevonden bestaande uit een ronde kern met 

daaromheen resten van de E-horizont. De kuil is scherp begrensd en is als een recent 

spoor te beschouwen. Op basis van de natuurlijke opvulling en de kern gaat het 

mogelijk om de inslag van een explosief. Dit is zeer goed mogelijk omdat bij het explo-

sievenonderzoek in de nabijheid het restant van een granaat werd gevonden. In put 2 

is één spoor gecoupeerd. Het gaat om een recente paalkuil die scherp begrensd bleek. 

De paalkuil is te vergelijken met paalkuilen uit de 19e-20e eeuw die in put 6 van het 

zelfde deelgebied tijdens de eerste proefsleuvencampagne zijn gevonden (fase 1 in 

2011).34 

Deelgebied IIIb
Dit deelgebied heeft enkele natuurlijke verstoringen van bomen opgeleverd (fig. 

5.6). Ook zijn enkele recente verstoringen aangesneden, vergelijkbaar met die van 

deelgebied II. De belangrijkste sporen worden gevormd door enkele parallel lopende 

greppelachtige sporen met een NW-ZO oriëntatie (put 5). Enkele sporen werden 

gecoupeerd en bleken nog maar enkele centimeters diep. De sporen vormen mogelijk 

een karrenpad. Het pad heeft dezelfde oriëntatie als de huidige Dongense weg. De 

Dongense weg is al van historische kaarten bekend; het karrenpad staat hier echter 

niet op aangegeven. Op de recente topografische kaart liggen deze sporen in het 

verlengde van een klein pad dat naar de kanaaldijk leidt. Op de Bonnekaarten van 1980 

34  Van der Leije 2012, 27-28.
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is op deze locatie een soort perceelafscheiding te zien (fig. 5.7). Waarschijnlijk gaat het 

hier dan ook om vrij recente sporen. In de profielen was te zien dat de karren (sporen) 

de E- en B-horizont kapot hebben gereden.

 

Bouwweg
Ook in dit deel werden geen sporen of vondsten gedaan. Wel werden vrij grote 

verstoringen waargenomen (fig. 5.6). In de B-horizont waren sporen van een 

tandenbak aanwezig wat duidt op recente werkzaamheden.
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Figuur 5.7 
Projectie van de proefsleuven (zwarte lijnen) 
van deelgebied II en IIIb op de Bonnekaart uit 
1980. �e sleuf met karrensporen in deelge�
bied IIIb (onder de pijl) blijkt samen te vallen 
met een pad.
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Conclusie, waardering en advies

6.1 Conclusie35

Tijdens fase 2 proefsleuvenonderzoek in plangebied Wilhelminakanaal zijn vier 

deelgebieden (I, II, IIIb en locatie bouwweg) onderzocht binnen een 2300 m lang 

traject langs het Wilhelminakanaal. Naar aanleiding van het vooronderzoek gold een 

middelhoge tot hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten. Op 

basis van de archeologische begeleiding en het proefsleuvenonderzoek moet deze 

verwachting naar beneden worden bijgesteld. 

Er zijn in de aangelegde proefsleuven geen behoudenswaardige archeologische 

resten aangetroffen. De enige archeologische sporen bestaan uit karrensporen en 

een los paalspoor uit de nieuwe/moderne tijd. Er is daarnaast geen enkele vondst 

aangetroffen, ook geen off-site verschijnselen ter plekke van het ven De Lage Witzie. 

Het ontbreken van archeologische resten lijkt niet te maken te hebben met de 

gebruikte onderzoeksmethode. Gezien de consistentie in landschappelijke kenmerken 

en de overeenkomsten hiervan met het vooronderzoek lijkt de gebruikte onderzoeks-

methode representatief.

De ondergrond van het onderzoeksgebied wordt gevormd door fluvio-periglaciale en 

eolische afzettingen uit het Laat-Pleistoceen. Hierop heeft zich in het Laat Weichselien 

in het grootste deel van het onderzoeksgebied (deelgebied II, III, IV en locatie 

bouwweg) een golvend dekzandlandschap gevormd. In dit dekzand is een veldpodzol 

gevormd. In deelgebied II is deze goed geconserveerd en is op enkele plekken zelfs de 

oorspronkelijke A-horizont waargenomen. In deelgebied IIIb is de bodem minder goed 

bewaard gebleven, maar is desondanks nog een E-horizont aanwezig. Op de locatie 

van de bouwweg is het oorspronkelijke profiel tot in de B- of C-horizont verstoord.

Het westelijke onderzoeksgebied (deelgebied I) ligt ter plaatse van een dekzandlaagte 

met enkele vennen. Een aangetroffen venige kleilaag in de proefsleuven op 

deze locatie wijst erop dat de flank van één van deze vennen, De Lage Witzie, is 

aangesneden. Op deze locatie is boven de fluvio-periglaciale afzettingen niet overal 

dekzand aanwezig. Waarschijnlijk is het dekzand oorspronkelijk wel afgezet, maar 

uitgewaaid, waardoor een laagte in het landschap is ontstaan. Deze laagte verklaart 

waarom zich juist hier een ven bevindt. 

Er zijn geen aanwijzingen voor vernatting gedurende het Holoceen. Buiten de 

(onthoofde) afzettingen van het ven zijn geen geschikte locaties voor pollenanalyse 

aangetroffen.

Er is in de middeleeuwen of nieuwe tijd geen esdek opgeworpen op het terrein. Op 

historische kaarten is te zien dat het gebied lange tijd een heidegebied was, met 

enkele vennetjes en wat bos. Pas in de 19e of 20e eeuw is het terrein ontgonnen. Een 

groot deel van het terrein is in het kader van de aanleg van het Wilhelminakanaal 

aan het begin van de 20e eeuw opgehoogd met een zandpakket. Dit pakket is tot wel 

120 cm dik. Juist omdat het gebied pas in de 19e of 20e eeuw ontgonnen is, heeft dit 

ophogingspakket het oorspronkelijke landschap met de hierin gevormde veldpodzolen 

goed geconserveerd. Daar waar geen ophogingspakket aanwezig is, is de bodem 

echter tot in de C- of B-horizont afgetopt.

35  De in hoofdstuk 2 gestelde onderzoeksvragen zullen in deze paragraaf worden beantwoord. 
Een groot deel van de onderzoeksvragen is niet van toepassing vanwege het niet aantreffen 
van de in de vragen genoemde resten.

6
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Zowel de paleografische- en bodemkundige opbouw van het gebied als de 

conservering hiervan komen overeen met het beeld dat gevormd is op basis van het 

vooronderzoek. Desondanks zijn geen archeologische resten aangetroffen. De reden 

hiervoor is dat het terrein waarschijnlijk te laag gelegen en te nat was voor bewoning. 

Een aanwijzing hiervoor is de aanwezigheid van veldpodzolen, die in het algemeen 

ontstaan in vochtige heidevelden. Ook de late ontginning van het terrein is een 

aanwijzing voor de lage ligging van de onderzoeksgebieden. De hogere delen van het 

landschap werden vanaf de late middeleeuwen ontgonnen: in eerste instantie alleen 

de grotere dekzandruggen en –koppen, maar later ook de kleinere dekzandkopjes in 

de vochtiger gronden.36 De lager gelegen heidevelden werden pas in de loop van de 

nieuwe tijd ontgonnen, wat ook geldt voor het plangebied Wilhelminakanaal, dat pas 

in de 19e of 20 eeuw is ontgonnen.

 

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 over vindplaatsen, 

namelijk of ze al dan niet 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 behoudens-

waardig 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 word.

Waarden Criteria Scores

Hoog Midden Laag

Beleving �choonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1 

�onservering   1

Inhoudelijke kwaliteit �eldzaamheid     1

Informatiewaarde     1

Ensemblewaarde     1

�epresentativiteit  n.v.t.

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 

36  Dirkx & Soonius 1993, 85.

Tabel 6.1 
Waardering van het plangebied Tilburg 
Wilhelminakanaal fase 2.
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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 

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. Hoewel de 

bodem in delen van de onderzoeksterreinen redelijk intact zijn, zijn geen archeologisch 

waardevolle sporen of vondsten aangetroffen. 

Anorganisch vondstmateriaal zoals voorwerpen van aardewerk en steen is niet 

aangetroffen. Organische resten zijn evenmin gevonden; 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 om te bepalen of de vindplaats 

toch behoudenswaardig is.

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

waarde, ensemblewaarde en representativiteit. Op zowel zeldzaamheid, informatie-

waarde en ensemblewaarde scoort de vindplaats laag (score 1), gezien de afwezigheid 

van archeologisch waardevolle sporen of vondsten. De parameter representativiteit is 

niet van toepassing. 

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

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

punten). 

6.3 Advies

Op basis van bovenstaande waarderingen adviseert Archol om geen verder 

archeologisch onderzoek uit te laten voeren in het plangebied. Naar onze mening zijn 

er geen belemmeringen voor de inrichting van het plangebied. 
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Bijlage 1 - Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte (cm) datering

1 1 888 natuurlijke verstoring nee

1 1 999 recente verstoring nee nieuwe tijd

2 1 1 paalspoor ja 30 nieuwe tijd

2 1 888 natuurlijke verstoring nee

2 1 999 recente verstoring nee nieuwe tijd

4 1 999 recente verstoring nee nieuwe tijd

5 1 1 karrensporen ja    2 nieuwe tijd

5 1 888 natuurlijke verstoring nee

5 1 999 recente verstoring nee nieuwe tijd

6 1 999 recente verstoring nee nieuwe tijd
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