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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol BV heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd op vier locaties in het plangebied Spoorpark in het centrum van Tilburg. Op 

de onderzochte locaties staan bodemingrepen gepland, waarbij eventueel aanwezige 

archeologische resten verloren kunnen gaan. Doel van het onderzoek was vast te 

stellen of op de verschillende locaties archeologische resten aanwezig waren en – zo 

ja – een waardering en selectieadvies van deze resten op te stellen. Het veldwerk 

is uitgevoerd op 7 december 2017, de uitwerking en rapportage zijn aansluitend 

uitgevoerd in december 2017-januari 2018. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in het centrum van Tilburg en heeft een oppervlakte van 10,7 ha 

(figuur 1.1). Het terrein wordt in het westen begrensd door de Ringbaan West, in het 

noorden door het spoor Breda - Tilburg, in het oosten door de Sint Ceciliastraat en in 

het zuiden deels door de bebouwing langs de Hart van Brabantlaan, deels door de Hart 

van Brabantlaan zelf. De Hazelaarstraat loopt langs de westelijke en zuidelijke rand van 

het plangebied.

De vier te onderzoeken locaties binnen het plangebied hebben een gezamenlijke 

oppervlakte van 3.674 m2 (zie Figuur 3.1). Op locatie 1 wordt een Bootcamp Outdoor 

Fitness gerealiseerd met een oppervlakte van 420 m2 (10,5 x 40 m). Op locatie 2 komt 

een T-huis met een oppervlakte van 360 m2 (15 x 24 m). De scouting zal zich op locatie 

3 vestigen. Deze locatie is 824 m2 groot. Ten zuiden van het T-huis komt een vijver met 

een omvang van ca. 2.070 m2, dit is locatie 4. De verstoring die de werkzaamheden op 

de vier locaties teweeg gaat brengen is nog onbekend, maar zal tot in de natuurlijke 
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Ligging plangebied.
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ondergrond reiken. Hierdoor kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden 

aangetast worden.

Het terrein was in de vorige eeuw in gebruik als rangeerterrein van het station 

Tilburg. Op verschillende punten op het terrein liggen nog spoorrails. Ten tijde van het 

veldwerk was het terrein deels braakliggend en deels begroeid met gras en bomen. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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. 

IVO: Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek 

(BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende 

standaardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en 

zo ja, welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden 

verwacht (“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze 

vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in 

kaart te brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes 

die kan worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, waarderende fase, door 

middel van proefsleuven. In een eerder stadium is al een bureauonderzoek1 en een 

booronderzoek (IVO-O)2 uitgevoerd. Aan het onderzoek ligt een Programma van Eisen 

(PvE) ten grondslag.3 Het onderzoek is uitgevoerd conform dit PvE. Wel is de geplande 

ligging van de proefsleuven enigszins aangepast in verband met de aanwezigheid van 

kabels en leidingen in de ondergrond. 

Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis van het advies van Archol 

bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Bij het onderzoek zijn geen behou-

denswaardige archeologische resten aangetroffen. Archol BV heeft in de evaluatie van 

het onderzoek dan ook geadviseerd om geen aanvullend archeologisch onderzoek uit 

te voeren en de verschillende locaties vrij te geven voor verdere ontwikkeling.4

1  Gazenbeek 2017
2  Rodenburg 2009; Verhoeven 2013
3  De Winter 2017
4  dd. 11-12-2017
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Tilburg-Spoorpark

Archolprojectcode: TSP1753

Archis-zaaknummer: 4577913100

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg (dhr. R. Bueters)

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg

Adviseur bevoegd gezag: Dhr. G. van den Eynde

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 7-12-2017 

Rapport gereed: 18-01-2018

Versie 1.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Spoorpark

Coördinaten gebied: 132.680/397.150
133.300/397.000
133.290/396.900
132.670/396.920

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 3.674 m2 

Huidig grondgebruik: Braakliggend, Grasland

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Noord-
Brabant

Geomorfologie: Dekzandplateau

Bodem: Eerdgronden

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

Het belangrijkste doel van het proefsleuvenonderzoek was het aanvullen en toetsen 

van de gespecificeerde archeologische verwachting die uit de eerdere bureau- en 

booronderzoeken naar voren is gekomen. Het onderzoek resulteert in een waardering 

van archeologische informatie en in een selectieadvies. In het programma van eisen is 

een reeks van vraagstellingen opgesteld, waar op basis van het onderzoek antwoord 

op gegeven dient te worden. De belangrijkste daarvan is:

Zijn er archeologische resten aanwezig en wat is de waardering van deze archeologische

informatie?

Verder zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1. Is er een (of zijn er meerdere) vindplaats(en) aanwezig binnen het onderzoeksgebied?

2. Zo ja, beschrijf per vindplaats de datering, het complextype, de aard van de sporen 

en vondsten, de verspreiding van de sporen en vondsten en de begrenzing van de 

vindplaats (indien mogelijk) zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied.

3. Geef per vindplaats aan wat de fysieke en inhoudelijke kwaliteit is.

4. Zijn er resten uit de steentijd in de zuidwesthoek van het plangebied ter hoogte van de 

oevers van de Bedbuer aanwezig?

5. Wat is het karakter van de Bedbuer?

6. Was de locatie in de zuidwesthoek van het plangebied geschikt voor bewoning na de 

steentijd?

7. Hoe is de bodemopbouw/stratigrafie binnen het onderzoeksgebied en wat is de relatie 

van de aangetroffen vindplaats(en) met de bodemopbouw?

8. Wat is de waardering van de vindplaats(en)? Geef daarbij aan in hoeverre de 

vindplaats(en) in een groter onderzoekskader van de NOaA of een provinciaal/

gemeentelijke onderzoeksagenda is (of zijn) in te passen. Noem de relevante onder-

zoeksthema’s.

9. Zijn er verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja, waar bevinden 

deze zich en tot hoe diep hebben deze de bodem verstoord?

10. Hoe sluiten de resultaten van het onderzoek aan op de gespecificeerde archeologische 

verwachting zoals die in het vooronderzoek voor het onderzoeksgebied is vastgesteld?

11. Indien er geen vindplaats is vastgesteld, hoe is dit te verklaren (landschappelijk, 

verstoring of gewoon niet aanwezig)?

2
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Methodiek veldwerk

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het PvE. Daarin is ook een 

puttenplan opgenomen. In principe zijn alle proefsleuven gegraven conform de ligging 

en omvang uit het PvE. Her en der diende de ligging enigszins aangepast te worden 

in verband met kabels en leidingen in de ondergrond (tabel 1). Alleen ter plekke van 

locatie 3 (scouting) vereisten deze kabels en leidingen ook een aanpassing van de 

omvang: in plaats van de beoogde 200 m2, is hier in 179 m2 aan proefsleuven gegraven. 

Hierdoor is in totaal 383 m2 in plaats van de beoogde 400 m2 van het plangebied 

onderzocht. De gegraven sleuven geven echter desondanks een duidelijk beeld van de 

te onderzoeken locaties.

De proefsleuven zijn machinaal aangelegd met een graafmachine met gladde bak. 

De sleuven zijn laagsgewijs verdiept, waarbij gezocht is met een metaaldetector en 

de tussenvlakken geïnspecteerd zijn op vondstmateriaal. In alle putten is één vlak 

aangelegd, in de top van de C-horizont. Dit vlak is gefotografeerd, ingemeten en 

digitaal getekend met een dGPS.

Om de profielopbouw te bestuderen zijn in elke proefsleuf kolomopnamen 

gedocumenteerd. Bij de relatief lange sleuven (15-25 m) is aan het begin en aan het 

einde van de put een kolomopname gedaan. In put 4 is gezien de geringe lengte van de 

put (10 m) volstaan met één kolomopname. 

Er zijn geen monsters verzameld.

3
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Landschappelijk en archeologisch kader5

4.1 Fysisch-geografische kenmerken

Het plangebied ligt in een gebied van dekzandwelvingen die feitelijk een groot plateau 

vormen.

Aan de zuid(oost)- en westzijde wordt dit plateau begrensd door beken die het 

zuidelijk gelegen Kempisch Plateau ontwateren. Het plateau bestaat uit dekzanden 

(formatie van Boxtel) die zijn afgezet gedurende met name het laatste glaciaal en het 

begin van het daaropvolgende Holoceen. Het natuurlijke reliëf van het dekzandplateau 

bestond uit welvingen, met afwisselend lagere, wat nattere, en hogere delen. De 

lagere delen zijn deels ontwaterd door diverse – al dan niet gegraven – waterlopen. 

Op de dekzandgronden van dit plateau hebben zich op de hogere delen podzols en in 

de lagere delen en de flankerende beekdalen hydromorfe eerdgronden gevormd. De 

hogere delen zijn vanaf het neolithicum als akkerland gebruikt, aanvankelijk in een 

roterend gebruik, maar vanaf de middeleeuwen permanent. Als gevolg van langdurige

bemesting vanaf de late middeleeuwen, met name in de Nieuwe tijd, zijn door 

bemesting met potstalmest bouwlanddekken (zogenoemde esdekken) ontstaan. 

Deze hoge zwarte enkeerdgronden hebben een antropogeen gevormde A-horizont 

met een minimale dikte van 0,5 m. Enkeerdgronden komen met name voor rond oude 

bewoningskernen.

Het plangebied is zowel op de geomorfologische kaart als op de bodemkaart van 

Nederland niet gekarteerd, omdat het binnen de bebouwde kom van Tilburg ligt. Op 
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Figuur 4.1 
Uitsnede van de paleogeografische basiskaart 
van de gemeente Tilburg met de ligging van 
het plangebied (bron: Heunks 2007).
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de paleogeografische basiskaart van Tilburg zijn gegevens van verschillende bronnen 

geëxtrapoleerd. Het plangebied ligt daar op een dekzandplateau dat is afgedekt door 

eerdgronden (figuur 4.1).

Op basis van historische gegevens werd verondersteld dat binnen het zuidwestelijke 

deel van het plangebied de waterloop de Bedbuer gelegen moet hebben. Indien dit een

natuurlijke beek zou zijn geweest, dan zou de directe omgeving daarvan waarschijnlijk 

een drassige gebied met beekeerd- en/of gooreerdgronden zijn geweest. Bij het 

voorgaand booronderzoek zijn geen aanwijzingen voor dergelijke bodems gevonden. 

De oorsprong van de Bedbuer lag ca. 200 m ten zuiden van het plangebied en deze liep 

richting het noordwesten. De Bedbuer is binnen het plangebied een waterloop van een 

zeer beperkte omvang, waarschijnlijk grotendeels gegraven om de Herstalse spoel van 

schoon water te voorzien. 

4.2 Archeologie

In het plangebied zelf zijn met uitzondering van de reeds genoemde bureau- 

en booronderzoeken geen andere meldingen bekend in Archis3. Ook is geen 

archeologisch monument aanwezig. In een straal van 500 m rondom het plangebied 

zijn eveneens geen monumenten aanwezig, maar zijn wel diverse meldingen gedaan. 

Het betreft hier vrijwel uitsluitend vindplaatsen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. 

4.3 Historisch landgebruik

Op een kaart uit 1760 van Diederik Zijnen is te zien dat het plangebied in onontgonnen 

gebied ligt. In de zuidwesthoek ligt de straat de Vlasstraat waarlangs de beek de 

Bedbuer liep. Ten noordoosten van het plangebied ligt de boerderij ‘Herstalsche 

Wolspoel’ en ten noorden boerderij de ‘Leenhouders’. De eerste kadastrale minuut van 

1811-1832 laat zien dat dit gebied in deze periode inmiddels ontgonnen was en dat 

het plangebied in een akkergebied de Schijf lag. Beide boerderijen bestaan dan nog 

steeds. Op deze kaart is de beek niet meer te zien, maar wel een weg of pad die van 

de boerderij ‘Herstalsche Wolspoel’ in het noorden richting de ‘tiendpaal’ in het zuiden 

loopt. In de noordoosthoek loopt een tweede weg en wel langs de Leenhouders. In 

de uiterste noordoosthoek is ten noordoosten van deze weg ook nieuwe bebouwing 

opgericht.

Aan de noordzijde van het plangebied is in 1863 een spoorlijn tussen Tilburg en 

Breda aangelegd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Vanaf 

1920 werden ten zuiden van het spoor Tilburg-Breda woningen gebouwd. Vanaf 

de jaren vijftig van de vorige eeuw werden door de Nederlandse Spoorwegen (NS) 

voorbereidingen getroffen om in het plangebied een goederenemplacement aan te 

leggen. Zo werden onder andere de woningen ten zuiden van het spoor afgebroken. 

In het plangebied werden door de NS verschillende loodsen, dienstgebouwen en een 

douanekantoor gebouwd en kwam er een weegbrugkuip met weegbrughuisjes op 

het terrein te staan. Ook andere bedrijven richtten in het plangebied hun kantoren 

en loodsen op, zoals Mulders Hout- en Bouwmaterialen, de firma Van Gend & Loos, 

Oliehandel Van Beurden en Steenkolenhandel Brabant. Sinds de jaren zeventig van de 

vorige eeuw hebben geen grote veranderingen meer plaatsgevonden. Pas recentelijk 

zijn de gebouwen gesloopt en zal het terrein worden heringericht.
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Op de Cultuur Historische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn de 

woningen aan de Hart van Brabantlaan 117 tot en met 177 aangeduid als MIP-panden 

met een waarde als gevelwand. De spoorlijn Tilburg – Breda en de Ringbaan West, de 

noord- en westgrens van het plangebied, staan aangemerkt als historisch-geografische 

lijn van redelijk hoge waarde.

4.4 Archeologische verwachting

Ondanks het ontbreken van archeologische vindplaatsen is het plangebied  op de 

Archeologische Waarschuwingskaart Tilburg (ARWATI) tot een zone met een hoge 

archeologische verwachting gerekend, omdat het gebied op een relatief hoog gelegen 

dekzandrug ligt. Vanwege de rondom het plangebied aangetroffen vindplaatsen 

bestaat de verwachting dat in het plangebied, met uitzondering van de zuidwesthoek, 

mogelijk ook sporen vanaf de late steentijd (neolithicum) tot aan het begin van de 

Nieuwe tijd kunnen worden aangetroffen. Na deze periode is het plangebied in gebruik 

geweest als akkerland.

Verder zouden op de oevers van de Bedbuer, die vermoedelijk in het zuidwesten van 

het plangebied gelopen heeft, sporen van jagers-verzamelaars aanwezig kunnen zijn. 

Hiervoor geldt ook een hoge archeologische verwachting.
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Resultaten per onderzoekslocatie

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden per onderzochte locatie de resultaten van het onderzoek, van 

zowel de bodemopbouw als het sporenvlak, besproken.

5.2 Locatie 1 (Bootcamp)

De geplande proefsleuf (werkput 1) op deze locatie is iets verlegd in verband met de 

aanwezigheid van kabels en leidingen. Conform PvE is een proefsleuf van 15 x 4 m 

aangelegd (zie Figuur 3.1). 

In het recente verleden is deze locatie opgehoogd, waardoor eerst een meter grond 

verwijderd moest worden voordat de natuurlijke lagen bereikt werden. Onder het 

opgehoogde pakket is geen duidelijke oude bouwvoor waar te nemen (figuur 5.1). 

Wel lijkt er een (restant van) een esdek aanwezig te zijn met een dikte van 20-30 cm. 

Daaronder is een restant van een natuurlijke bodem waarneembaar. De C-horizont 

bestaat uit zand met een hoog siltgehalte Zs3/Zs4 met concentraties lemig materiaal 

(top C-horizont op ca 1.8 m – MV). Vermoedelijk ligt de locatie in het beekdal van de 

voormalige beek  de Bedbuer, die pal ten zuiden van werkput 1 gelopen heeft.

Er is een aantal sporen in deze put opgetekend, in de top van de C-horizont (figuur 

5.2 en figuur 5.3). De sporen hebben alle een sterk kleiige vulling. Op basis van de 

vorm, aftekening en vulling van de sporen zijn deze geïnterpreteerd als natuurlijke 

Figuur 5.1 
Profiel op locatie 1 (put 1, profiel 1). 

5
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verstoringen. In één van de grotere vlekken (spoor 2) is geboord om de diepte 

te bepalen. Deze bleek zo’n 40 cm te bedragen. Vermoedelijk gaat het hier om 

natuurlijke depressies die zijn opgevuld met kleiig materiaal bij overstromingen 

vanuit de voornoemde beek. Bij aanleg van het vlak werden in een spoor 2 ook twee 

(vermoedelijk middeleeuwse) scherven gevonden en een klein fragment tefriet. 

Uitgaande van de voornoemde interpretatie gaat het vermoedelijk om verspoeld 

materiaal. Verder is op deze locatie nog een spoor van een oude boomval aangetroffen. 

5.3 Locatie 2 (T-huis)

Er is een proefsleuf van 10 x 4 m aangelegd conform PvE (put 4, zie Figuur 3.1).  Onder 

een opgehoogd pakket van ca. 80 cm bevindt zich nog het restant van een lichtgrijs-

bruine  B-horizont met daaronder een C-horizont bestaande uit matig tot sterk siltig 

zand (Zs2-Zs3). De top van de C-horizont ligt op ca 1,10 m onder maaiveld.

Er zijn vier sporen opgetekend in de top van de C-horizont van put 4 (figuur 5.2). 

Het gaat om recente verstoringen. Dit blijkt onder andere uit de vulling en (scherp 

begrensde) aftekening van de sporen en de aanwezigheid van fragmenten beton in de 

vulling. 

5.4 Locatie 3 (Scouting)

Op locatie 3 is een proefsleuf van 25 x 4 m aangelegd conform PvE (put 5 zie Figuur 

3.1).  Het bodemprofiel op deze locatie is grotendeels niet meer intact en bestaat uit 

recente ophogings- en puinlagen met een dikte tussen 90 en 110 cm. Her en der is 

onder deze lagen nog een restant van een esdek (?) en licht bruingrijze B-horizont 

bewaard. Ondanks de verstoring lijkt het sporenniveau weinig aangetast. De top van 

de C-horizont bevindt zich op ongeveer 1.3 m –MV. De C-horizont bestaat uit dekzand 

(Zs2).

Met uitzondering van een recente verstoring zijn geen sporen / vondsten aangetroffen 

op deze locatie (figuur 5.2). 

Figuur 5.3 
Overzicht put 1. 
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5.5 Locatie 4 (Vijver)

Op deze locatie zijn twee proefsleuven gegraven (werkputten 2 en 3, zie Figuur 3.1).  

In verband met veel kabels en leidingen zijn de sleuven wat verlegd ten opzichte van 

het puttenplan uit het PvE. Daarnaast is put 2 wat ingekort (20 m in plaats van 25 m) 

vanwege de nabijheid van een spoorrails. Deze aanpassing was ook vereist,omdat de 

put anders buiten het te verstoren gebied zou vallen. 

Het profiel op deze locatie is sterk vergelijkbaar met het profiel op de direct ten 

noorden gelegen locatie 2. Onder een ophogingspakket lijkt zich op sommige plekken 

nog het restant van een esdek te bevinden (figuur 5.4). De enige sporen die in de put 

zijn waargenomen in de top van de C-horizont, betreffen recente verstoringen (figuur 

5.2).

Figuur 5.4 
Profiel op locatie 4 (put 2, profiel 1).  
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Conclusie

De vier onderzochte locatie in het spoorpark in Tilburg hebben geen aanwijzingen voor 

archeologische vindplaatsen opgeleverd. Er hoeft dan ook geen waardering van de 

archeologische resten plaats te vinden. Bij wijze van conclusie worden de onderzoeks-

vragen uit het Programma van Eisen in dit hoofdstuk beantwoord.

1. Is er een (of zijn er meerdere) vindplaats(en) aanwezig binnen het onderzoeksgebied?

Er zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen in het plangebied.

2. Zo ja, beschrijf per vindplaats de datering, het complextype, de aard van de sporen 

en vondsten, de verspreiding van de sporen en vondsten en de begrenzing van de 

vindplaats (indien mogelijk) zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied.

Niet van toepassing.

3. Geef per vindplaats aan wat de fysieke en inhoudelijke kwaliteit is.

Niet van toepassing.

4. Zijn er resten uit de steentijd in de zuidwesthoek van het plangebied ter hoogte van 

den oevers van de Bedbuer aanwezig?

Er zijn geen resten uit de steentijd gevonden op locatie 1 ter hoogte van de verwachte 

ligging van de Bedbuer.

5. Wat is het karakter van de Bedbuer?

Op basis van de beperkte grootte van de proefsleuf op locatie 1 is het moeilijk hier 

uitspraken over te doen. De ondergrond op locatie 1 bestaat uit sterk siltig zand (Zs3-4) 

met concentraties lemig materiaal wat doet vermoeden dat de put in of in de nabijheid 

van het beekdal ligt. Daarnaast is in de werkput een aantal natuurlijke depressies 

gevonden die opgevuld zijn met lemig materiaal. Dit doet vermoeden dat het gebied 

drassig was toen de Bedbuer nog actief was.

6. Was de locatie in de zuidwesthoek van het plangebied geschikt voor bewoning na de 

steentijd?

Er zijn geen archeologische resten aangetroffen op locatie 1. Mogelijk was het gebied 

na de steentijd te drassig voor bewoning.

7. Hoe is de bodemopbouw/stratigrafie binnen het onderzoeksgebied en wat is de relatie 

van de aangetroffen vindplaats(en) met de bodemopbouw?

Op nagenoeg alle locaties is een in dikte variërend ophogingspakket aanwezig. Op 

locaties 1, 3 en 4 is het restant van een esdek waargenomen. Op alle locaties zijn 

daarnaast restanten van het natuurlijke bodemprofiel bewaard gebleven. Ondanks 

lokale verstoringen is het bodemprofiel dus in hoge mate intact.

8. Wat is de waardering van de vindplaats(en)? Geef daarbij aan in hoeverre de 

vindplaats(en) in een groter onderzoekskader van de NOaA of een provinciaal/

gemeentelijke onderzoeksagenda is (of zijn) in te passen. Noem de relevante onder-

zoeksthema’s.

Niet van toepassing.
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9. Zijn er verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja, waar bevinden 

deze zich en tot hoe diep hebben deze de bodem verstoord?

Op alle locaties is een ophogingspakket aanwezig. Daaronder is sprake van een in hoge 

mate intact bodemprofiel (natuurlijke bodemlagen onder een esdek). Alleen op locatie 

3 is sprake van meer verstoring van het bodemprofiel, alhoewel het sporenniveau (top 

C-horizont) ook hier relatief intact is en maar weinig verstoring laat zien.

10. Hoe sluiten de resultaten van het onderzoek aan op de gespecificeerde archeologische 

verwachting zoals die in het vooronderzoek voor het onderzoeksgebied is vastgesteld?

Op basis van het vooronderzoek werden in het plangebied sporen van bewoning van 

het neolithicum tot in de vroege Nieuwe tijd verwacht. In het zuidwesten van het 

plangebied ter hoogte van de Bedbuer waren daarnaast sporen van jagers-verzame-

laars te verwachten. Aangezien geen archeologische resten aangetroffen zijn, sluiten 

de resultaten van het onderzoek niet aan op archeologische verwachting.

11. Indien er geen vindplaats is vastgesteld, hoe is dit te verklaren (landschappelijk, 

verstoring of gewoon niet aanwezig)?

Het bodemprofiel is op de verschillende locaties in hoge mate intact. Daarom kan 

gesteld worden dat het ontbreken van vindplaatsen komt doordat deze in eerste 

instantie al niet aanwezig waren. 
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Advies vervolgtraject 

Het proefsleuvenonderzoek op vier locaties in het plangebied Tilburg-Spoorpark heeft 

geen aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen opgeleverd. Archol adviseert dan 

ook om deze locaties vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 

Het advies betreft alleen de vier specifiek onderzochte locaties. Bij nieuwe 

ontwikkelingen  van de omliggende terreinen binnen het plangebied Spoorpark zal 

per specifiek geval gekeken moeten worden of archeologisch onderzoek noodzakelijk 

is. De hoge verwachting van het gebied op de Archeologische Waarschuwingskaart 

Tilburg (ARWATI) voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de periode neolithicum 

tot en met het begin van de Nieuwe tijd blijft namelijk gehandhaafd.
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Bijlage I Sporenlijst

Bijlage II Vondstenlijst

put spoor omschrijving velddatering diepte (cm t.o.v. vlak) opmerking

1 1 natuurlijke verstoring n.v.t.

1 2 depressie n.v.t. 40 geboord

1 3 depressie n.v.t.

1 4 depressie n.v.t.

1 5 boomval n.v.t.

3 6 kuil recent

3 7 kuil recent 12

3 8 kuil recent

3 9 kuil recent 14

3 10 greppel recent

3 11 kuil recent

4 12 kuil recent

4 13 kuil recent

4 14 kuil recent

5 999 recente verstoring recent

vnr categorie aantal gewicht (g) spoor put vlak vak vul opmerking

1.1 Aardewerk middeleeuwen 2 16,6 2 1 1 1

1.2 Steen tefriet 1 20,6 2 1 1 1

2.1 Baksteen 2 17,1 7 3 1 1

2.2 Glas 1 7 3 1 1 recent

2.3 Dakpan 1 7 3 1 1 recent



26 Tilburg-Spoorpark



Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas

368


	voorkant
	Rapport 392_binnenwerk_v1
	achterkant

