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Samenvatting

In opdracht van Heijmans heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

voor het gebied Brummenpad en Poseidonpad in de gemeente Tilburg.  Aanleiding 

voor het archeologisch onderzoek is het voornemen met behulp van horizontaal 

gestuurde boringen twee bundelboringen onder het Wilhelminakanaal door uit te 

voeren die dienen als mantelbuizen voor 6 verbindingen. Hiertoe zullen aan beide 

zijden van het Wilhelminakanaal in- en uittrede punten worden gegraven. Er worden 

vier gaten van ca. 3 x 3 m gegraven (2 ten noorden en 2 ten zuiden van het kanaal) of er 

wordt van 2 gaten 1 gat gemaakt. De verwachte verstoringsdiepte bedraagt 2 tot 3 m.

De kans op het aantreffen van archeologische resten in het onderzoeksgebied 

wordt gering geschat. Voor het terrein ten zuiden van het kanaal geldt een lage 

archeologische verwachting. Het terrein is van oorsprong een lager gelegen gebied 

in het landschap en zal geen aantrekkelijk locatie voor bewoning hebben gevormd. 

De kans op het aantreffen van archeologische resten uit in het noordelijke terrein is 

middelhoog tot hoog voor de periode steentijd tot ijzertijd. Beide terreinen zijn echter 

verstoord als gevolg van de aanleg van het Wilhelminakanaal aan het begin van de 20e 

eeuw en andere infrastructurele en bouwwerkzaamheden. 

Op basis van de verwachtingswaarde, de potentie van de terreinen en de beperkte 

omvang van de bodemingrepen, worden in het kader van een zorgvuldige 

Archeologische Monumenten Zorg in dit geval geen aanbevelingen gedaan voor nader 

archeologisch onderzoek voorafgaand aan eventuele graafwerkzaamheden. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Heijmans heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

voor het gebied Brummenpad en Poseidonpad, gemeente Tilburg (fig. 1.1).  Aanleiding 

voor het archeologisch onderzoek is het voornemen met behulp van horizontaal 

gestuurde boringen twee bundelboringen onder het Wilhelminakanaal door uit te 

voeren die dienen als mantelbuizen voor 6 verbindingen. Hiertoe zullen aan beide 

zijden van het Wilhelminakanaal gaten worden gegraven (de zogenaamde in- en 

uittrede punten).  

Om een vergunning voor deze ontgronding te krijgen is archeologisch onderzoek 

nodig, aangezien eventueel aanwezige archeologische waarden bij de voorgenomen 

werkzaamheden in het gebied verstoord kunnen worden. Doel van het onderzoek 

is een specifiek ver wachtingsmodel op te stellen over bekende en verwachte 

archeologische waarden in het gebied. Op basis hiervan volgt een advies over de 

noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in het noordwesten van Tilburg en betreft een ca. 167 m2 groot 

terrein. De noordwestelijke grens wordt ruwweg bepaald door het Brummenpad en de 

Appolostraat, de zuidwestelijke en zuidoostelijke grens door de Moerse Dreef en in het 

noordoosten wordt het gebied begrensd door de Duijnbergseweg. 

De voorgenomen ingreep bestaan uit het aanbrengen van twee leidingen onder het 

Wilhelminakanaal door. Hiertoe zullen aan beide zijden van het kanaal in- en uit-

tredingsgaten gegraven moeten worden. Het onderzoeksgebied betreft deze in- en 

uittredingsgaten. Deze zullen in het noordwestelijk deel van het plangebied komen te 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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liggen. De locaties van de gaten bevinden zich ten noordwesten van het Poseidonpad 

en liggen aan beide zijden van het Wilhelminakanaal.

Het onderzoeksgebied bestaat uit grasveld en bosschages aan beide zijden van het 

Wilhelminakanaal. Het huidige maaiveld bevindt zich op 7,5 – 8,0 m + NAP. 

De precieze locatie en grootte van de in- en uittredingsgaten is nog onbekend (fig. 

1.2). De inschatting is dat voor beide leidingen aan beide zijden van het kanaal een 

blok van ca. 3 bij 3 wordt uitgegraven. Mogelijk worden de gaten voor de boringen 

gecombineerd en wordt volstaan met een blok van 3 bij 10 m aan beide zijden van het 

kanaal. De verwachte verstoringsdiepte bedraagt 2 à 3 m -Mv. De leidingen zelf zullen 

op een diepte van maximaal 30 m worden gelegd. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Figuur 1.2 
Situering van het plangebied (blauw) en 
indicatieve locatie van de leidingen (rood). 
De uiteinden van de leidingen betreffen bij 
benadering de locaties van de in- en uit-
tredingsgaten (bron: Top 10 Kadaster). 
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Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek 

Projectnaam: Tilburg Brummenpad

Archolprojectcode: TBP1458

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Rapport gereed:  18 november 2013

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Brummenpad

Coördinaten gebied: 129286/ 399887 (centrumcoördinaat onder-

zoeksgebied)

Kaartblad: 50 E

Oppervlakte plangebied: 167 m2

Opdrachtgever: Heijmans Civiel B.V. Boortechnieken

Contactpersoon: mevr. L.M. van Hal

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg

Adviseur: drs. G. van den Eynden

ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer:

59114

Beheer en plaats van documentatie: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

van Noord-Brabant/ e-depot voor de 

Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Lage storthopen en afgravingsgaten (3L22) 

& zone met dekzandruggen, al dan niet met 

oud bouwlanddek (3L5)

Bodem: Vlakvaaggronden (Zn21)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Omdat de precieze locatie van de leidingen en de in- en uittredingsgaten nog niet 

bekend is, richt dit bureauonderzoek zich op twee gebieden van ca. 50 x 50 m rond de 

uiteinden van de leidingen zoals aangegeven in fig. 1.2. 

Uitgangspunt bij het onderzoek was dat de bewoningsgeschiedenis in nauwe relatie 

staat tot het landschap. Voor dit bureauonderzoek is daarom gebruik gemaakt 

van historisch kaartmateriaal, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de 

bodemkaart en de geomorfologische kaart. Tevens is het archeologisch informatiesy-

steem (Archis) geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en 

direct rondom het plangebied in kaart te brengen. Het bureauonderzoek is uitgevoerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.2, protocol 4002.

2.2 Landschapsgenese

2.2.1 Geologie en geomorfologie

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. 

Volgens de geomorfologische kaart hebben het deel van het onderzoeksterrein ten 

noorden en het deel ten zuiden van het kanaal een verschillend karakter. Het noordelijk 

deel wordt op de geomorfologische gekenmerkt als een zone met dekzandruggen, al 

dan niet met oud bouwlanddek (eenheid 3L5, fig. 2.1), het zuidelijke terreindeel valt 

in een zone met lage storthopen en afgravingsgaten (eenheid 3L22). De storthopen 

en afgravingsgaten hebben zeer waarschijnlijk te maken met het graven van het 

Wilhelminakanaal aan het begin van de 20e eeuw. Hierbij zijn bovendien vloeivelden 

ingericht waarop rioolwater werd geloosd, waarna het slib kon bezinken en infiltreren. 

Hierdoor zijn lage storthopen met ijzerkuilen en/ of grind-, zand- en kleigaten 

ontstaan.1

1  Thijs & Wullink 2011.

2
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2.2.2 Bodem

Op de bodemkaart worden beide terreinen beschreven als vlakvaaggrond (eenheid 

Zn21, fig. 2.2). Deze gronden worden gekenmerkt door een lichtgekleurde bovengrond 

met direct eronder de C-horizont. De ondergrond is vaak roestig. Het zijn over het 

algemeen vrij jonge bodems en zijn ontstaan in (vergraven) jong dekzand of jong 

stuifzand (uitgestoven gebieden).
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het onderzoeks-
gebied (Alterra).

Figuur 2.2 
Bodemkaart van het onderzoeksgebied 
(Alterra).
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2.2.3 AHN

Volgens de AHN ligt het huidige maaiveld rond 7,5 – 8 m + NAP. Het plangebied ligt 

in een lager gelegen deel van het landschap, dat richting het oosten oploopt door de 

ligging van dekzandruggen.

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Archis gegevens

Uit het onderzoeksgebied zijn in Archis geen vondsten of waarnemingen bekend. Uit 

de directe omgeving2 is slechts één waarneming bekend.3 Dit betreft een vuurstenen 

ovaalbijl uit het neolithicum. De vondst is voor het eerst beschreven in 1955, maar de 

exacte vindplaats en datum van de vondst zijn onbekend (fig. 2.3).

2  Binnen een straal van 1 km.
3  Archis-waarnemingsnummmer: 35484.
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Figuur 2.3 
Archis-waarnemingen en onderzoeksmeld-
ingen, met als achtergrond het IKAW, in 
rood de ligging van de leidingen.
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2.3.2 Eerder uitgevoerde onderzoeken

In het onderzoeksgebied zijn reeds enkele onderzoeken uitgevoerd. Het noordelijk 

deel van het onderzoeksterrein valt binnen het onderzoeksgebied Vossenberg – 

Dongenscheweg, waarvoor een bureauonderzoek is uitgevoerd.4 Uitkomst van dit 

onderzoek was dat het huidige onderzoeksterrein verstoord zou zijn door bebouwing 

en infrastructuur.

Het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein is in 2009 en 2011 reeds onderzocht door 

middel van een bureau- en booronderzoek in het kader van de geplande verbreding 

van het Wilhelminakanaal.5 Drie boringen zijn gezet in het huidige onderzoeksgebied.6 

In twee boringen werd een ophogingspakket aangetroffen, welke met de aanleg van 

het Wilhelminakanaal in verband wordt gebracht. Direct onder de bouwvoor of (indien 

aanwezig) het ophogingpakket bevond zich op een diepte van 40 tot 65 cm –Mv de 

C-horizont bestaande uit lichtgeelgrijs zwak siltig zand. Het terrein bestaat uit een 

dekzandlaagte en vormt van oudsher een laaggelegen gebied met heide, vennen 

en moerassen en wordt beschreven als ‘geen aantrekkelijk gebied om te wonen’. 

Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd. Deze verwachting en dit advies worden 

ondersteund door een uitgevoerd proefsleuvenonderzoek slechts 100 m ten oosten van 

de geplande leidingen.7 Hierbij werd een lager gelegen terrein aangesneden met een 

ven, maar zonder archeologie.

2.3.3 Historisch kaartmateriaal

In aanvulling op de bestaande archeologische gegevens is gekeken naar historisch 

kaartmateriaal. De oudst beschikbare kaart betreft de kadastrale minuut uit 

1811-1832.8 Hierop is binnen het onderzoeksgebied geen bewoning zichtbaar. De 

situatie op de militaire kaart gemaakt tussen 1830 en 1850 is onveranderd. Het onder-

zoeksgebied is in gebruik als heide. Het landbouwgebied rond Tilburg en de bebouwing 

van de verschillende gehuchten die nu deel uitmaken van Tilburg beginnen pas ten 

oosten van het plangebied. Op de kaart uit de gemeenteatlas van J. Kuyper 1865-1870 

zijn al meerdere infrastructurele punten te herkennen die overeenkomen met de 

huidige situatie. 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 werd in 

april 1923 geopend. Op de topografische kaart uit 1920 is het kanaal al ingetekend (fig. 

2.4). Op deze kaart is tevens te zien dat het onderzoeksgebied nog steeds als heide in 

gebruik was en zijn ten oosten en westen van het onderzoeksgebied twee vennetjes 

zichtbaar: de Hooge Witzie en de Lage Witzie. Op de topografische kaart uit 1938 ten 

slotte, is het gebied in cultuur gebracht en is een rechthoekig verkavelingspatroon 

zichtbaar.9

4  Archis-onderzoeksmelding: 22043; Van Dijk & De Boer 2007.
5  Archis-onderzoeksmeldingen: 34266 & 46205; Kaptijn & Koopmanschap 2009; Thijs & Wullink 

2011.
6  Boring 10, 11 en 27, zie Thijs & Wullink 2011.
7  Goddijn, in voorbereiding.
8  Kadastrale minuut 1811 – 1832, Tilburg, Noord-Brabant, sectie F, blad 02.
9  http://www.watwaswaar.nl.
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2.4 Archeologische verwachting

2.4.1 ArWaTi

De gemeente Tilburg beschikt niet over een up-to-date archeologische verwachtings- 

en beleidskaart. Wel is er de ArWaTi.10 Het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein 

wordt hierop aangegeven als zijnde verstoord, het noordelijk deel ligt op de overgang 

van een zone met ‘basisverwachting’ naar ‘hoge verwachting’. 

2.4.2 IKAW & CHW

Volgens de IKAW11 heeft het hele terrein een middelhoge archeologische verwachting 

op het aantreffen van archeologische resten uit de periode steentijd tot ijzertijd. De 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant is gebaseerd 

op de IKAW, aangevuld met gebiedsspecifieke informatie. Het kaartbeeld van de CHW 

is vergelijkbaar met die van het IKAW, het terrein heeft hierop een middelhoge- tot 

hoge waarde.

2.4.3 Gespecificeerde archeologische verwachting en potentie

Verwachting
Voor het onderzoeksgebied bestaat op basis van de ArWaTi, IKAW en CHW een 

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

Het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein, ten zuiden van het Wilhelminakanaal 

bevindt zich in een dekzandlaagte, wat in historische tijden als heide gebied in gebruik 

was. Op basis van de landschappelijke ligging en resultaten van het booronderzoek 

moet de archeologische verwachting naar beneden worden bijgesteld, naar een lage 

verwachting.

10  Archeologische Waarschuwingskaart Tilburg.  Archeologische Waarschuwingskaart Tilburg. 
11  Indicatieve Kaart Archeologische Waarnemingen. Indicatieve Kaart Archeologische Waarnemingen.
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Figuur 2.4 
Topografische kaart uit 1920, kaartblad 44G, 
met daarop het Wilhelminakanaal, de ven-
netjes de Hooge- en Lage Witzie en in rood 
de ligging van de leidingen (bron: watwas-
waar.nl).



16	 Tilburg, brummenpad

Het terrein noordelijk van het kanaal is gelegen op een dekzandrug, of 

dekzandwelving. Ook hier hebben zich vaaggronden ontwikkeld en ook dit terrein was 

in historische tijden heideland. Dit lijkt erop te wijzen dat ook dit terrein van oorsprong 

laag gelegen was. Dit beeld wordt ondersteund door het AHN, dat voor het terrein 

noordelijk en zuidelijk van het terrein min of meer gelijke hoogten laat zien en pas 

verder naar het oosten hogere terreinen toont. Op basis van de mogelijke dekzandrug 

of –welving in de ondergrond blijft de middelhoge tot hoge verwachting voor dit 

terrein gehandhaafd.

Potentie
Uit het in 2011 uitgevoerde booronderzoek in kader van de verbreding van het 

Wilhelminakanaal blijkt dat het terrein ten zuiden van het kanaal tot in de C-horizont is 

afgetopt, waarschijnlijk ten tijde van de aanleg van het kanaal. Volgens het door Bilan 

uitgevoerde bureauonderzoek zou ook het noordelijke terrein verstoord zijn, als gevolg 

van bebouwing en infrastructuur. 

Gemeentelijk beleid
De gemeente Tilburg vereist archeologisch onderzoek bij verstoringen van 30 m2 of 

meer. Voor kleinere verstoringen is archeologisch onderzoek niet verplicht.12

12  �ondelinge mededeling G. van den ��nden, 11-11-2013. �ondelinge mededeling G. van den ��nden, 11-11-2013.
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Conclusie

De geplande bodemingrepen bestaan uit het graven van enkele gaten ten behoeve van 

het doen van twee horizontaal gestuurde boringen onder het Wilhelminakanaal door. 

Er zullen vier gaten van ca. 3 x 3 m worden gegraven (2 ten noorden en 2 ten zuiden 

van het kanaal) of twee gaten van ca. 3 x 10 m (1 ten noorden en 1 ten zuiden van 

het kanaal). De verwachte verstoringsdiepte bedraagt 2 tot 3 m. Het niveau waarop 

eventuele archeologische resten worden verwacht bevindt zich op een diepte van 25 – 

60 cm –Mv, direct onder de bouwvoor en een eventueel ophogingspakket.

De kans op het aantreffen van archeologische resten wordt gering geschat. Voor 

het terrein ten zuiden van het kanaal geldt een lage archeologische verwachting. 

Het terrein is van oorsprong een lager gelegen gebied in het landschap en zal geen 

aantrekkelijk locatie voor bewoning hebben gevormd. De kans op het aantreffen van 

archeologische resten uit in het noordelijke terrein is middelhoog tot hoog voor de 

periode steentijd tot ijzertijd. Beide terreinen zijn echter verstoord als gevolg van de 

aanleg van het Wilhelminakanaal aan het begin van de 20e eeuw en andere infrastruc-

turele en bouwwerkzaamheden. 

3.1 Advies

Indien de verstoringen minder dan 30 m2 bedragen is archeologisch onderzoek niet 

vereist volgens het archeologisch beleid van de gemeente. Indien de verstoringen 

groter zijn is archeologisch onderzoek wel vereist. Hieraan is voldaan met onderhavig 

bureauonderzoek. Op basis van de verwachtingswaarden, de potentie van de terreinen 

(verstoord) en de beperkte omvang van de bodemingrepen, worden in het kader van 

een zorgvuldige Archeologische Monumenten Zorg ook geen aanbevelingen gedaan 

voor nader archeologisch onderzoek voorafgaand aan eventuele graafwerkzaamheden. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 

(herzien in 2012) aanmelding van de betreffende vondsten bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

3
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering van het plangebied (blauw) en indicatieve locatie van de leidingen 

(rood). De uiteinden van de leidingen betreffen bij benadering de locaties van de in- en 

uittredingsgaten (bron: Top 10 Kadaster). 

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied (Alterra).

Figuur 2.2 Bodemkaart van het onderzoeksgebied (Alterra).

Figuur 2.3 Archis-waarnemingen en onderzoeksmeldingen, met als achter grond het 

IKAW, in rood de ligging van de leidingen.

Figuur 2.4 Topografische kaart uit 1920, kaartblad 44G, met daarop het 

Wilhelminakanaal, de vennetjes de Hooge- en Lage Witzie en in rood de ligging van de 

leidingen (bron: watwaswaar.nl).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
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