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Samenvatting

Archol heeft in opdracht van Prince Projecten een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 

in plangebied Groenstraat 108-124 te Tilburg (gemeente Tilburg), gezien de 

geplande woningbouw op deze locatie. Het terrein was tot voor kort in gebruik als 

fabrieksterrein. De fabriekshallen zijn kort voor het onderzoek gesloopt. 

Het plangebied zou op grond van de beschikbare gegevens op de flank van een 

zandrug liggen. Onderzoeken in de omgeving hebben aangetoond dat bovenin deze 

dekzandrug sporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen aanwezig 

kunnen zijn. Vooronderzoek had bovendien uitgewezen dat de bouw en sloop van de 

voornoemde fabriekshallen binnen het plangebied nauwelijks tot verstoring van de 

dieper gelegen oude zand/leembodem van de dekzandrug hebben geleid. De oude 

bodemtop zou bovendien afgedekt  (en daarmee beschermd) zijn door een opgebracht 

akkerpakket uit de Nieuwe tijd. Voorafgaand aan het onderhavige onderzoek gold dan 

ook een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische sporen.

Het proefsleuvenonderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat dit (verwachtings) beeld 

van het plangebied bijgesteld dient te worden: het gebied blijkt niet bovenop de 

dekzandrug, maar vooral in de laagte ten noorden daarvan te liggen. In deze laagte zijn 

sowieso geen bewoningssporen te verwachten, maar eerder sporen van een extensief 

landgebruik (akkers en weidegebieden) zoals ontwateringsgreppels. Bovendien blijkt 

de oude zand/leembodem, waarin men eventuele sporen zou verwachten, afgetopt 

te zijn voordat het terrein in de loop van de tijd is opgehoogd met o. a. mest voor 

beakkering. Bij aanvang van het gebruik als akkergebied, ongeveer vanaf het midden 

van de 19e eeuw, is de harde leemrijkbodem namelijk doorgespit; vermoedelijk met 

het oog op een betere waterhuishouding. Naast de lagere archeologische verwachting 

blijkt bij nader inzien dus ook sprake van een slechte conservering van het verwachte 

sporenniveau. Het advies van Archol luidt dan ook af te zien van archeologisch vervolg-

onderzoek en het plangebied vrij te geven voor de geplande woningbouw.  
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol BV heeft op 12 november 2018 een inventariserend veldonderzoek door middel 

van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Groenstraat 108-124 te Tilburg (Figuur 1.1). 

Het plangebied zal worden herontwikkeld: het  bedrijventerrein met recent gesloopte 

opstallen maakt plaats voor woningbouw (Figuur 1.2). De hiermee samenhangende 

werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van het bodemarchief. Deze 

verstoring zal met name plaatsvinden in het noordelijk en westelijk deel van het onder-

zoeksgebied. Om die reden heeft Prince Projecten een verstoringsonderzoek uit laten 

voeren.1 Dit onderzoek had als doel een verstoringskaart van het gebied op te stellen. 

Uit dit onderzoek mag worden geconcludeerd dat de bouw van de bedrijfshallen tot 

een beperkte verstoring van het bodemarchief heeft geleid: enkel ter hoogte van 

de smalle sleuven van de funderingen en poeren (Figuur 1.3).2 Gezien deze beperkte 

verstoring is er een kans op het aantreffen van archeologische in de ondergrond. Voor 

de locatie blijft dan ook een dubbelbestemming waarde archeologie gelden. Omdat 

de herontwikkeling gepaard gaat met bodemingrepen die eventueel aanwezige 

resten kunnen verstoren, acht de gemeente Tilburg een archeologisch onderzoek 

noodzakelijk. Dit dient te worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonder-

zoek, op basis waarvan een waardering van de archeologische resten op het terrein kan 

worden gegeven.

Het proefsleuvenonderzoek heeft als doel vast te stellen of eventueel aanwezige resten 

behoudenswaardig zijn en zo ja, wat de aard, omvang, kwaliteit en datering van deze 

1  Gazenbeek 2017 (concept).
2  Gazenbeek 2017 (concept), 20-21.
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Tilburg-Groenstraat.
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resten zijn. Met het proefsleuvenonderzoek dient informatie te worden verzameld om 

tot een waardestelling van het terrein te komen, met bijbehorend selectieadvies. Het 

algemene doel van het archeologisch onderzoek is het documenteren en veiligstellen 

van de archeologische resten en daarmee het documenteren en veiligstellen van de 

archeologische informatie die van belang is voor kennisvorming over het verleden in de 

regio Tilburg. Het veldwerk is uitgevoerd in november 2018.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in het zuiden van (de gemeente) Tilburg: aan de Groenstraat 

108-124 (Figuur 1.4). In het noorden wordt het plangebied begrensd door de 

Figuur 1.2 
Toekomstige invulling plangebied (grijs) met 
grondgebonden woningen en appartement-
en (bron: 1321 – Groenstraat – presentatie 
omgevingscommissie – 070617).

Figuur 1.3 
Funderingen van de fabriekshallen die tot 
(beperkte) verstoring van de ondergrond heb-
ben geleid (uit: Gazenbeek 2017, figuur 1.2).
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Groenstraat. In het oosten, zuiden en westen door de omringende bebouwing. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van ca. 4750 m2. De begrenzing van het onderzoeks-

gebied is daarbij gelijk aan de begrenzing van het plangebied. In september 2019 is 

gestart met de sloop van de toen aanwezige bebouwing: vijf bedrijfshallen, verdeeld 

over twee complexen. De complexen werden van elkaar gescheiden door een smalle 

groenstrook, bestaand uit bomen. Aan de noordzijde, tegen de Groenstraat aan, was 

sprake van parkeerplaatsen en inritten. Bij aanvang van het proefsleuvenonderzoek 

bleek de sloop conform afspraken te zijn afgerond; er waren binnen het onderzoeks-

gebied slechts nog enkele depots met puin aanwezig: deze bevonden buiten het 

puttenplan uit het Programma van Eisen (Figuur 1.4).

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 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. 

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO-proefsleuven, karterende en 

waarderende fase. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis 

van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als 

geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat het 

archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behou-

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

Figuur 1.4 
Onderzoeksgebied (rood kader) met putten-
plan (blauw) uit het Programma van Eisen.
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verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 

behouden), of tot een archeologische opgraving.

De opdracht is verstrekt door CVT Exploitatiemaatschappij BV (dhr. C. van Tilburg) 

onder directievoering van Prince Projecten (mevr. C. van Hoof) (Tabel 1.1). De 

gemeente Tilburg treedt op als bevoegd gezag (drs. J. Lanzing). Het bevoegd 

gezag heeft vooraf een Programma van Eisen op laten stellen ten behoeve van de 

uitvoering van een proefsleuvenonderzoek.3 Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd 

conform Programma van Eisen en de richtlijnen die zijn gesteld in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA-versie 4.1) onder leiding van senior-archeoloog T.A. 

Goossens (Tabel 1.2).

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Tilburg Groenstraat 108-124

Archolprojectcode: TGS1801

Archis-zaaknummer: 4645759100

Opdrachtgever: CVT Exploitatiemaatschappij BV
dhr. C. van Tilburg

Directievoering: Prince Projecten
mevr. C. van Hoof

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg
drs. Lanzing

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 12-11-2018 

Rapport gereed: 31-1-2019

Versie 1.0 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja (11-2-2109)

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Groenstraat 108-1224

Coördinaten gebied: 134650/395350

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 4750 m2 

Huidig grondgebruik: Braakliggende terrein na recent sloop van bebouwing 
(vijf bedrijfshallen, verdeeld over twee complexen), ver-
wijdering van bestrating en begroeiing (bomen)

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

Naam Functie Bedrijf

T.A. Goossens projectleider/veldwerkleider Archol

M. van Zon veldarcheoloog Archol

P. van den Helm veldarcheoloog Archol

S. Baas veldarcheoloog Archol

D. Stiller specialist Nieuwe Tijd aardewerk Archol

3  Van Zon 2018.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.



Groenstraat 108-124    11

Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Op grond van de resultaten van diverse archeologisch onderzoeken in de directe 

omgeving kunnen in onderhavig plangebied archeologische resten uit de gehele 

periode mesolithicum t/m vroege Nieuwe tijd aanwezig zijn. Deze brede verwachting 

is op basis van de huidige gegevens niet te specificeren. Het proefsleuvenonder-

zoek heeft als doel vast te stellen of eventueel aanwezige resten behoudenswaar-

dig zijn en zo ja, wat de aard, omvang, kwaliteit en datering van deze resten zijn. 

Met het proefsleuvenonderzoek dient informatie te worden verzameld om tot 

een waardestelling van het terrein te komen, met bijbehorend selectieadvies. Op 

basis van dit selectieadvies kan het bevoegd besluiten of een doorstart naar een 

opgraving noodzakelijk is. Bij een eventuele doorstart naar een opgraving verandert 

de doelstelling van het project naar ex situ behoudt van de archeologische resten voor 

zover deze zich binnen de grenzen van het plangebied bevinden.

Het algemene doel van het archeologisch onderzoek is het documenteren en 

veiligstellen van de archeologische resten en daarmee het documenteren en 

veiligstellen van de archeologische informatie die van belang is voor kennisvorming 

over het verleden in de regio Tilburg. Inhoudelijk dienen de uitwerking en de 

rapportage van de opgravingsresultaten een zinvolle bijdrage te leveren aan de kennis 

over de lange termijn ontwikkeling van de bewoning en de inrichting van landschap in 

de regio Tilburg.

2.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders

Op basis van de brede verwachting en de doelstelling van het onderzoek kunnen 

meerdere thema’s van de Nationale Onderzoeksagenda voor de Archeologie 2.0 van 

belang zijn:4

2. De dynamiek van het Nederlandse landschap

5. Sociale en economische differentiatie

7. De archeologie van het rituele

9. Dodenbestel en grafmonumenten

12. Neolithisatie proces (‘Neolithisering’)

13. De verankering van het boerenbestaan

14. De rol van natuurlijke voedselbronnen na de introductie van de landbouw

16. Overgang Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen

17. ‘Frankisering’ en kerstening

18. Dorpsvorming

21. De dynamiek van het landgebruik

22. Mens - materiële cultuurrelaties

23. Netwerken en infastructuur

4  https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/noaa

2
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2.3 Vraagstellingen

Het proefsleuvenonderzoek dient op de eerste plaats vast te stellen of inderdaad 

archeologische waarden aanwezig zijn in het onderzoeksgebied en op de tweede 

plaats te bepalen wat het karakter en de behoudenswaardigheid van deze waarden is. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen dient op onderstaande onderzoeksvragen antwoord 

gegeven te worden:

Landschap en bodem
- Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, reliëf) en komt deze overeen met de verwachting?

- Wat is de relatie tussen de landschappelijke eenheden en eventueel aangetroffen 

archeologische resten?

- In hoeverre komen de onderzoeksresultaten met betrekking tot de verstoringsgraad 

overeen met het verstoringsonderzoek van 2017?

Sporen, structuren, vondsten en paleo‐ecologische resten
Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en/of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

- Wat is de aard, datering, karakter en kwaliteit van de archeologische resten?

- Wat is de begrenzing, diepteligging en ruimtelijke spreiding van sporen en vondsten?

- Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

- Zijn er één of meer vindplaatsen te definiëren en zo ja wat is de aard, datering, 

conservering en gaafheid van de vindplaats(en)?

Waardebepaling
- In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

- Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen?

- Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied? Is sprake van 

een behoudenswaardige vindplaats?
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Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Om grip te krijgen op de landschapsgenese zijn er in elke proefsleuf twee 

profielkolommen gedocumenteerd: aan het begin en eind van de sleuf (Figuur 3.1). 

De profielkolommen zijn 1 m breed gelegen in de meest representatieve put wand. 

Het profiel bestrijkt de bodemopbouw vanaf het maaiveld tot minimaal 0,3 m onder 

het potentiele sporenniveau in de top van de C-horizont van de zand/leembodem. 

De profielen zijn gedocumenteerd middels foto’s en zijn beschreven in een boor- en 

profieldatabase (Deborah, zie Bijlage III). 

3.2 Methodiek opgraving

Om zicht te krijgen op de archeologische potentie van het onderzoeksgebied zijn 

conform het Programma van Eisen vijf proefsleuven gegraven van 4 m breed en 25 

m lang (Figuur 3.1). De proefsleuven zijn haaks op het landschap georiënteerd en 

liggen verspreid over het plangebied. De totale omvang van de proefsleuven bedraagt 

500 m2 waarmee de dekkingsgraad van de proefsleuven ca. 10,5% is. De werkputten 

zijn in twee stappen aangelegd. Conform het Programma van Eisen is eerst de 

bovengrond verwijderd, waarna het tussenvlak met het blote oog en met behulp van 

een metaaldetector gecontroleerd is: op vondsten en sporen uit de Nieuwe tijd zoals 

ontginningsgreppels of houtskoolmeilers en op vondsten en (de bovenkant van) oudere 

sporen uit de Romeinse tijd of prehistorie zoals crematiegraven (voor een overzicht 

van de sporen en vondsten, zie Bijlagen I en II).  Vervolgens is laagsgewijs verder 

verdiept naar het beoogde sporenvlak in de top van de C-horizont van de oude zand/

leembodem. De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een graafmachine met een 

gladde bak. Het sporenvlak is opgeschaafd, ingekrast en digitaal gedocumenteerd. Alle 

(mogelijke) antropogene sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Na 

afronding van het veldwerk zijn de putten gedicht en aangereden met de kraan. Gezien 

de aanwezigheid van archeologische sporen en oude akkerlagen is afgezien van de 

voorgeschreven bemonstering voor nader (o.a. archeobotanisch) onderzoek.
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Overzicht van de proefsleuven en profiel-
kolommen  met nummers binnen het onder-
zoeksgebied (rood kader).
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Landschappelijk kader

4.1 Landschap en bodemopbouw 

Plangebied Tilburg-Groenstraat kent een landschappelijke ligging die sterk 

overeenkomt met enkele nabijgelegen archeologische onderzoeksgebieden (Figuur 

4.1). Op basis van deze onderzoeken is een verwachting op te stellen voor de 

stratigrafische opbouw binnen het onderhavige onderzoeksgebied.

Het plangebied maakt samen met de gehele bebouwde kom van Tilburg deel uit van 

een omvangrijk gebied met dekzandwelvingen en enkele plateaus/ruggen (Figuur 4.1).5 

Het plangebied ligt daarin op een zuidwestnoordoost georiënteerde dekzandrug. Het 

natuurlijke reliëf is gevormd gedurende de laatste grootschalige koude periode van 

het Pleistoceen: het Weichselien (ca. 115.000-11.700 jaar geleden) (voor een overzicht 

van de geologische perioden, zie Figuur 5.1). In deze periode werd onder toendra- en 

poolomstandigheden een dik pakket fijnzandige sedimenten afgezet. Behalve zuiver 

eolische afzettingen, waarbij fijn zand door de wind is verplaatst en opgestoven tot 

ruggen, werd in deze periode tevens op grote schaal fijn sediment door smeltwater en 

neerslag opgenomen, verplaatst en in de vorm van lemige sequenties weer afgezet. 

Leemlagen ontstonden ook door een combinatie van wind en neerslag, waarbij löss-

achtig materiaal uit de atmosfeer kon neerslaan.

Het huidige oppervlaktereliëf van het onderzoeksgebied en omgeving is in hoge mate 

het resultaat van geleidelijke fluviatiele erosie en versnijding van het periglaciale 

dekzandlandschap. Doordat lokale smeltwaterstromen zich insneden in het 

dekzandpakket, ontstonden daarbuiten hogere delen die als plateaus of ruggen 

bewaard zijn gebleven. Anders dan vaak verondersteld wordt, zijn op veel plaatsen in 

deze regio de hogere delen dus niet het resultaat van opwaaiing en accumulatie van 

dekzanden. Dit verklaart ook waarom op veel plaatsen zeer siltrijke zanden en zelfs 

lemige fluvioglaciale afzettingen dagzomen. Wel is het reliëf van dit erosielandschap 

op veel plaatsen geaccentueerd in de laatste koude periode van het Weichselien: de 

late Dryas (13.050-11.700 jaar geleden). In deze laatste grootschalige verstuivingsfase 

zijn, door lokale uitstuiving van vlakten, de hogere delen verder opgestoven met een 

dun eolisch dek. In veel gevallen betreft het relatief kleine opduikingen met een dikte 

tot ca. 1 m (bv. te Tilburg-Tradepark-Noord).

Voor het plangebied is naar verwachting sprake van fluvioperiglaciale, leemrijke 

zanden in de ondergrond. Het plangebied is gelegen op de overgang van een 

dekzandrug in het zuidwesten naar een laagte in het noordoosten. Te verwachten 

valt dat met name de afzettingen op de dekzandrug bedekt zijn met een eolisch dek. 

Kijkend naar nabijgelegen onderzoek kunnen in het plangebied restanten van de 

oorspronkelijke

moderpodzolbodem aanwezig zijn. In de meeste gevallen zijn deze sterk aangetast 

door latere landbewerking en opgenomen in het akkerdek. Te Tradepark-Noord kon 

worden vastgesteld dat vanaf de 14e-15e eeuw het gebied ontgonnen werd en als 

bouwland (akker) in gebruik werd genomen.6 Vergelijkbare dateringen - op het eind 

van de middeleeuwen en het begin van de Nieuwe tijd - zijn verondersteld voor de 

andere onderzoeken op deze dekzandrug. Door eeuwenlange bemestingen in de late 

5  Gebaseerd op: Heunks 2012; Heunks 2015.
6  Tol 2015.

4
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middeleeuwen en Nieuwe tijd is daarbij een dik akkerdek ontstaan. Er valt daarbij niet 

uit te sluiten dat delen van de dekzandrug al vóór de late middeleeuwen in gebruik zijn 

genomen als akker (zie ook onder).

4.2 Historisch landgebruik7

Op het beschikbare kaartmateriaal is te zien dat het plangebied, vanaf het begin van 

de 19e eeuw tot aan de bouw van de bedrijfshallen (1978/79), in gebruik is geweest als 

akkerland.8 De kadasterkaart uit 1811-1832 toont daarbij de ligging van het plangebied 

7  Gebaseerd op: Trommelen & Trommelen 1994.
8  Gazenbeek 2017 (concept).
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Figuur 4.1 
Paleografische kaart regio Tilburg met ligging 
van de onderzoeksgebieden (rode kaders), 
waaronder plangebied Tilburg-Groenstraat 
(naar: Heunks 2012).
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op de Broekhovensche akkers (Figuur 4.2). Deze akkers zijn tot in de 16e eeuw terug 

te leiden en maakten indertijd deel uit van een groot complex: de Broeckhovensche 

Ackeren. Ook de Groenstraat en het Kerk straatje zijn tot in de 16e eeuw terug te 

leiden. Het Kerk straatje heette toen de Broekhovensche Kerkstraet en liep naar de 

Kerk in Broekhoven. De Groenstraat vormt een doorlopende route van Drie Huizen 

in het oosten, richting Oerle in het westen. Deze route loopt vervolgens door naar 

andere gehuchten zoals Korvel en Berkdijk. De Groenstraat vormde in de 16e eeuw 

een grens tussen de dorpsdelen Oerle en Broekhoven. Oerle en Broekhoven vormden 

in die periode gezamenlijk één herdgang (buurtschap). Historische vermeldingen en 

toponiemen wijzen er echter op dat de geschiedenis van Oerle en Broekhoeven terug 

te leiden is tot vóór de 13e eeuw.9 Er is sprake van zeer oude akker- en beemdgronden 

waarbij diverse toponiemen uit de 16e eeuw bekend zijn. Voor het gedeelte waar het 

plangebied onder valt geldt dit niet: er zijn geen namen van akkers bekend.10

Langs een gedeelte van de Groenstraat liep de Oerlese waterloop. Deze ontsprong 

net als de Korvelse waterloop even ten westen bij het gebied ‘de Poelen’. Deze 

waterloop loopt deels ten noorden en deels ten zuiden van de Groenstraat. Veel van 

de waterlopen in Tilburg kennen een natuurlijke oorsprong en werden na verloop van 

tijd vergraven, gekanaliseerd en gedempt. Dit lijkt ook voor de Oerlese waterloop te 

gelden.

9  Trommelen & Trommelen 1994, 85.
10  Trommelen & Trommelen 1994. 88.

Figuur 4.2 
Ligging van het plangebied (rood) op de 
Kadasterkaart van 1811-1832.
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Archeologisch en historisch kader

Op de dekzandrug waar Tilburg-Groenstraat op ligt, zijn reeds diverse archeologische 

onderzoeken uitgevoerd (Figuur 4.1 Figuur 5.1). Het merendeel van de 

vondstmeldingen in Archis zijn aan deze onderzoeken te koppelen, maar er is ook 

sprake van ‘losse’ vondsten, verzameld en gemeld in de jaren ’80 van de vorige eeuw. 

Gezamenlijk wijzen deze onderzoeken en meldingen op een lange gebruiksgeschiede-

nis van dit gedeelte van Tilburg. 

De eerste aanwijzingen voor menselijke activiteiten dateren uit het mesolithicum 

(9700-5300 v.Chr.) en het neolithicum (5300-2000 v.Chr.) (voor een overzicht van 

de archeologische perioden,  Figuur 5.1).  Hoewel het hierbij veelal gaat om ‘losse’ 

vondsten, zijn er voor beide perioden ook grondsporen vertegenwoordigd. Op de 

locaties Tilburg-Tradepark-Noord en Tilburg-Jan van Rijzewijkstraat zijn kuilen met 

houtskool aangetroffen die op basis van 14C-onderzoek uit het mesolithicum dateren. 

Specialistisch onderzoek wijst in beide gevallen uit dat sprake is van verglaasd houts-

koolmateriaal, dat wordt toegeschreven aan doelbewuste teerproductie. Eveneens 

bij Tradepark-Noord is een vindplaats aangetroffen met een spreiding van vuursteen, 

natuursteen en aardewerk. Het aardewerk is te rekenen tot de midden-neolithische 

Michelsberg-cultuur (ca. 4200-3800 v.Chr.). Voor meso- en neolithicum mag 

geconcludeerd worden dat wel sprake was van menselijke activiteiten, maar er zijn 

geen aanwijzingen voor intensieve of permanente bewoning.

Dit verandert vanaf de midden-bronstijd (1800-1100 v.Chr.). Vanaf dit tijdvak is 

sprake van bewoning (huizen, bijgebouwen, waterputten); beakkering, veeteelt, 

ambachtelijke activiteiten (o.m. metaalbewerking) en begravingen op diverse locaties. 

Veelal is sprake van een vertegenwoordiging van meerdere perioden en complexen 

binnen één onderzoeksgebied. Zo zijn te Tradepark-Noord huisplattegronden uit de 

gehele periode midden-bronstijd t/m midden-ijzertijd (1800-250 v.Chr) aangetroffen, 

evenals enkele graven uit de ijzertijd. HaVeP kent daarbij de grootste tijdsdiepte: hier 

zijn niet alleen huisplaatsen uit de midden-bronstijd, vroege en late ijzertijd (250-15 

v.Chr) aangetroffen, maar ook uit de Romeinse tijd (15 v.Chr-450 n. Chr.) en de neerslag 

van continue bewoning in de vroege en volle middeleeuwen (650-1250 n. Chr.). 

Stappegoor past eveneens in dit plaatje: behalve sporen uit de late prehistorie zijn ook 

hier sporen van bewoning in de middeleeuwen aanwezig. Het Leyendael en Jan van 

Rijzewijkstraat zijn minder omvangrijk in oppervlak, maar ook hier is sprake van resten 

uit de ijzertijd en mogelijk ook de Romeinse tijd en middeleeuwen.

Concluderend mogen we stellen dat op basis van de landschappelijke ligging, de 

historisch-geografische gegevens en de resultaten van archeologische onderzoek in 

vergelijkbare setting een hoge archeologische verwachting geldt voor het plangebied 

Tilburg-Groenstraat. Deze verwachting is breed en niet nader te specificeren in 

tijdsvakken en/of complex-typen.

5
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Resultaten 

6.1 Bodemopbouw en landschap

Bodemopbouw

Inleiding
Het landschap waarbinnen het plangebied valt, bestaat uit een omvangrijk gebied met 

dekzandwelvingen en enkele plateaus/ruggen. Het plangebied ligt hierbinnen op (de 

noordelijke rand van) een zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandrug Figuur 4.1). 

Uitgaande van omliggende onderzoeksgebieden met een vergelijkbare  landschappe-

lijke ligging, zijn onder de bovenste ophogingen uit de Nieuwe tijd oude fluvioperiglaci-

ale, leemrijke zanden te verwachten. De afzetting kunnen mogelijk (over een deel van 

het plangebied) bedekt zijn met een eolisch dek. Binnen nabijgelegen onderzoeken zijn 

immers restanten van de oorspronkelijke moderpodzolbodem aanwezig. 

Beschrijving bodemopbouw in de proefsleuven
In totaal zijn tijdens het onderzoek tien profielopnamen van 1 m breedte gedaan (zie 

Bijlage III). In iedere werkput zijn twee profielen gezet in de meest representatieve 

putwand. De profielen zijn gezet tot minimaal 0,3 m onder het sporenvlak. Tabel 6.1 

toont de onderscheiden lagen binnen het plangebied (van boven naar beneden) met 

een korte toelichting:

S5000 bouwvoor Recente ophogingslagen 50-105 cm in dikte

S5005 oude bouwvoor oude bouwvoor in top akkerdek 10-20 cm in dikte

S5010 Aa-horizont oud akkerdek 40-75 cm in dikte

S5040 C-horizont fluvioperiglaciale afzettingen niet geheel in profiel

De bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied zal aan de hand van profiel 302 van 

beneden naar boven geschetst worden (Figuur 6.1, zie ook Bijlage III). Dit profiel is 

namelijk representatief voor de oorspronkelijke opbouw binnen het onderzoeksge-

bied. Het sporenvlak bevindt zich in  top van de C-horizont (S5040) en schommelt 

over het algemeen tussen 11,45 en 12,85 m +NAP .  Alleen in de zuidwesthoek van het 

gebied (put 5) ligt deze top wat hoger, namelijk op 13,14m + NAP (13,20 m + NAP in 

het profiel,  Figuur 6.2). De C-horizont bestaat over het gehele onderzochte gebied 

uit de verwachte fluvioperiglaciale afzettingen van (zwak zandig) leem en zand. Deze 

afzettingen laten duidelijk sporen zien van cryoturbatie in de vorm van een grillige 

gelaagdheid. Bij cryoturbatie vindt vermenging plaats van sedimenten als gevolg van 

het beurtelings bevriezen en ontdooien van het sediment. Dit proces speelt zich af in 

het bovenste deel van de permafrost.11 Boven de C-horizont bevindt zich een 40-75 

cm dik oud akkerpakket, bestaande uit matig siltig en humeus zand (S5010). Door 

ploegactiviteiten is een deel van de C-horizont opgenomen in de akkerlaag. In de basis 

van dit pakket zijn nog spit-/ ploegsporen herkenbaar. Uit de akkerlaag zijn vondsten 

verzameld die in paragraaf 6.2.1 besproken worden. Bovenin de akkerlaag bevindt 

zich nog een oude bouwvoor van 10-20 cm dikte (S5005). Hierboven zijn meerdere 

ophogingslagen met recent puin aanwezig; de bovenste vormt de huidige bouwvoor 

(S5000). 

11  Van Zijverden & de Moor 2014, 53.

Tabel 6.1 
Toelichting codering bodemopbouw met 
onderscheiden lagen/horizonten.

6
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14,06 m. + NAP

12,66 m. + NAP

S5000 bouwvoor

S5005 oude bouwvoor

S5010 akkerdek

S5040 fluvioperiglaciale leem- 
en zandafzettingen

Figuur 6.1 
Bodemopbouw in het midden van het onder-
zoeksgebied: oostprofiel 302 van put 3 (Figuur 
3.1). 

13,90 m. + NAP

13,20 m. + NAP

S5000 bouwvoor

S5040 fluvioperiglaciale leem- 
en zandafzettingen

Figuur 6.2 
Bodemopbouw in de zuidwesthoek van het 
onderzoeksgebied: westprofiel 501 van put 5 
(voor ligging, zie Figuur 3.1).
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Conclusie en interpretatie
Deze moderpodzolbodem is niet aangetroffen binnen de proefsleuven, een eolisch dek 

evenmin. Wel blijkt zoals verwacht onder de bouwvoor sprake van een oud akkerdek 

(erosief) bovenop fluvioperiglaciale afzettingen in de vorm van zand- en leemlagen. 

Vermoedelijk is het terrein op enig moment in de Nieuwe tijd (zie verderop) in zijn 

geheel omgezet: de top van de leemrijke lagen zijn daarbij doorgespit met het oog 

op een betere waterhuishouding; het terrein is vervolgens opgehoogd met o.a. mest 

voor beakkering. Bij deze grondverbetering is een deel van de fluvioperiglaciale 

afzettingen opgenomen in het akkerdek. Lokaal is in het akkerdek een oude bouwvoor 

waargenomen. Boven dit akkerdek en de oude bouwvoor zijn ophogingspakketten 

aangetroffen. Deze bevatten veelal puin en grof zand, wijzend op een relatie met de 

bouw (van sloop) de fabriekshallen uit de vorige eeuw. De variatie in de dikte van deze 

ophogingspakketten komt vermoedelijk voort uit een nivellering van het terrein: de 

oorspronkelijk hoogteverschillen (hoog in het zuidwesten versus hoog in de rest van) 

binnen het plangebied zijn weggenomen door de oude top af te graven en de laagte 

juist op te hogen. Met deze egalisatie werd het terrein geschikt gemaakt voor de 

inrichting van het fabrieksterrein. Lokaal is de bodem ‘recentelijk’ omgezet tot in de 

C-horizont. De aard van deze verstoringen wordt verder besproken in paragraaf 6.2.1. 

Landschap
De voornoemde afgravingen en ophogingen in het kader van de grondverbetering uit 

de nieuwe tijd heeft de top van het oude landschap weliswaar verstoord; toch is het 

oud reliëf nog uit de hoogteverschillen van de C-horizont af te leiden. Op basis van de 

vlakhoogtes kan worden vastgesteld dat er binnen het onderzoeksgebied sprake is 

van een dekzandrug enerzijds en een laagte anderzijds. De hoger gelegen dekzandrug 

bevindt zich in het uiterste zuidwesten van het onderzoeksgebied (Figuur 6.3). Een 

dergelijk beeld komt ook naar voren op de paleografische kaart van de regio Tilburg 

(zie paragraaf 4.1). Echter, op basis van onderhavig onderzoek is duidelijk geworden 

dat de overgang van de dekzandrug naar de laagte zuidelijker ligt dan geprojecteerd is 

op de paleografische kaart van Tilburg.   

6.2 Archeologische sporen en vondsten

6.2.1 Sporen

In totaal zijn er conform het Programma van Eisen vijf proefsleuven uitgegraven 

binnen het onderzoeksgebied, tot in het verwachte sporenniveau in de top van de 

C-horizont. Deze proefsleuven hebben in totaal slechts tien antropogene sporen 

opgeleverd (Figuur 6.3 en Tabel 6.2). De aangetroffen lichtbruine vlek in de relatief 

hoge zuidwesthoek (put 5) zou mogelijkerwijs een restant van een paalspoor of 

kuil kunnen zijn. Echter, de afwezigheid van andere sporen in de directe omgeving 

doet vermoeden dat het eerder gaat om een natuurlijke  verkleuring gaat. De twee 

spitsporen in putten 2 en kunnen worden toegeschreven aan de (onderkant van de)  

akkerlaag (S5010). De zeven recente verstoringen ten slotte bestaan uit leidingsleuven 

en graafsporen, alle te relateren aan de fabriekshallen uit de vorige eeuw binnen het 

onderzoeksgebied. Op basis van het vooraf uitgevoerde verstoringonderzoek werden 

verstoringen van de fabriekshallen tot een diepte van maximaal 0,8 m -Mv verwacht.12 

In de praktijk blijken deze verstoringen dus lokaal veel dieper te reiken. Restanten van 

de funderingssleuven reiken tot ca. 1,5 m -Mv. De als S10 ingemeten verstoring in het 

12  Gazenbeek 2017 (concept), 20-21.
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noorden van werkput 5 reikt zelfs tot een diepte van 2,1 m -Mv. Dit verklaart dan ook 

de afwezigheid van oudere archeologische sporen op deze locaties. Spoor 10 in put 5 

lijkt te dateren van (kort) voor of gelijktijdig aan de bouw van de bedrijfspanden. Dit 

spoor wordt in het zuiden namelijk oversneden door twee leidingsleuven die zeker 

aangelegd zijn voor of ten tijde van de bouw van de panden.  Twee aangetroffen smalle 

funderingssleuven (S3 en S5) in het noorden van putten 2 en 4 ten slotte lijken overeen 

te komen met de voorgevels van de gesloopte bedrijfspanden (Figuur 6.3 en Figuur 

1.3). 

Ofschoon de funderingssporen van de fabriekshallen uit de vorige eeuw dieper reiken 

dan vooraf werd verwacht, hebben deze relatief geringe en smalle sporen nauwelijks 

tot een verstoring van de oude zand/leembodem geleid. Een verstoring van het 

terrein, en deze keer wel op grote schaal, blijkt al eerder plaats te hebben bij het in 

gebruik nemen van de laagte in de Nieuwe tijd voor akkerbouw. De top van de oude 

zand/leembodem met eventueel afdekkend eolische zandlaag en eventuele (A-, B- en 

E-) horizonten is toen omgespit en afgegraven. De kans is aanwezig dat eventuele 
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Figuur 6.3  
Overzicht van de verschillende spoortypen 
binnen het onderzoeksgebied (rood kader), 
inclusief de nummers van de putten (vet 
gedrukt) en sporen (S1-S10) en de hoog-
tes van het sporenvlak in de top van de 
C-horizont). 
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archeologische sporen uit oudere tijden (prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen) 

hierbij ook zijn  verstoord. Gezien het bijgestelde  beeld van het oude landschap, 

waarin het onderzoeksgebied niet bovenop maar net buiten de dekzandrug blijkt 

te liggen, is het echter de vraag of er in oorsprong wel bewoningssporen aanwezig 

zijn geweest. Het lage en relatief natte gebied was in deze perioden namelijk niet 

aantrekkelijk voor bewoning. Net als in de Nieuwe tijd kan het wel in gebruik zijn 

geweest voor landbouwdoeleinden, bijvoorbeeld als akker- of weidegebied. Het 

gebruik van dergelijke landschappen laat sowieso minder sporen achter in de bodem; 

veelal gaat het slechts (ontwaterings)greppels. 

Spoortype Aantal

Recente verstoring 7

Spitspoor 2

Vlek 1

6.2.2 Vondsten

Bij het proefsleuven onderzoek aan de Groenstraat 108-124 zijn slechts vier scherven 

aardewerk en een pijpaarden pijpenkop aangetroffen (Tabel 6.3 en Bijlage II). Het 

aardewerk is conform de werkwijze van het Deventer Systeem geanalyseerd en 

gedateerd.13 De fragmenten zijn relatief groot en op wat aantasting van de glazuurlaag 

na niet verweerd. De fragmentatie valt daarom relatief mee. Omdat het slechts 

enkele fragmenten betreft is de zeggingskracht en analyse van het vondstcomplex erg 

beperkt.

Vondstcategorie Aantal Gewicht

Aardewerk Nieuwe Tijd 4 171

Keramiek pijpen 1 18,6

Totaal 5 189,6

Alle  scherven blijken afkomstig van roodbakkende aardewerk. Met redelijke zekerheid 

is één kachelpan herkend (v. 4.1). Vermoed wordt dat er een tweede kachelpan of 

grape (v. 1.1) aanwezig is. Verder is een mogelijke wandscherf van een kan of pot 

gezien (v. 1.1). Op basis van glazuur met o.a. mangaanoxide (zwart), zijn de scherven 

na het begin van de 18e eeuw te plaatsen. Een gebrek aan karakteristieke kenmerken 

maakt een scherpere datering bij deze scherven niet mogelijk. De pijpenkop (v. 2.1) is 

wel scherper te dateren. Het betreft een boller ovoïde vormige model/kromkop. Dit 

soort modellen verschijnt na het midden van de 19e  eeuw.14 Er zijn geen merktekens 

aanwezig, waarmee de productieplaats herleid kan worden. Aangezien roetsporen 

ontbreken, is de pijp niet gebruikt.

Aangezien alle vondsten uit het akkerdek (laag S5010) afkomstig zijn, is het 

aannemelijk dat deze van na het midden van de 19e eeuw dateert. De scherven lijken 

afkomstig te zijn van kook- of tafelgerei. Dat het, op de pijpenkop na, roodbakkend 

aardewerk betreft vormt een verdere aanwijzing dat de scherven afkomstig zijn 

van huisraad. Omdat het zo weinig fragmenten betreft en alle scherven uit een 

laag afkomstig zijn, zijn er geen uitspraken mogelijk over eventuele status van de 

gebruikers.

13  Het materiaal is gedetermineerd door aardewerkspecialist Daniël Stiller
14  Duco 1982 blz. 111, Duco 2003 blz. 201-203.

Tabel 6.2 
Aangetroffen spoortypen.

Tabel 6.3 
Aangetroffen vondstcategorieën. 
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Synthese

7.1 Conclusie

Het onderzoek te Tilburg Groenstraat heeft geen sporen opgeleverd. Op basis van 

eerdere onderzoeken, in de nabijheid van het onderzoeksgebied, de verwachte 

bodemopbouw en met name de ligging op een hoge dekzandrug was de verwachting 

dat er mogelijk archeologische resten binnen het onderzoeksgebied aanwezig zouden 

zijn. Uit een eerder uitgevoerd verstoringsonderzoek kwam de verwachting naar 

voren dat er sprake zou zijn van slechts een geringe verstoring als gevolg van de 

sloop en bouw van bedrijfspanden binnen het onderzoeksgebied. De verstoring zou 

niet diep reiken in het onderliggende akkerdek. Aangezien dit akkerdek bovendien 

een bescherming vormde voor de onderliggende oude bodem en het te verwachten 

sporenniveau daarin, was de verwachting dan ook groot nog archeologische sporen 

aan te treffen. 

Deze verwachting dient op basis van het onderhavige onderzoek bijgesteld te 

worden. Binnen het onderzoeksgebied blijkt weliswaar sprake van een ophogingsdek 

dat de oude zand/leembodem beschermt. De top van deze bodem blijkt echter al 

voorafgaand aan de bouw van de fabriekshallen verstoord te zijn: bij het in gebruik 

nemen van het terrein voor akkerbouw na het midden van de 19e eeuw, is de leemrijke 

bodemtop (met eventuele sporen daarin) namelijk omgespit en daarna met de 

jaren (met o.a. mest) opgehoogd.  Het is echter de vraag of er überhaupt sporen in 

het onderzoeksgebied aanwezig zijn geweest. Ook de landschappelijke ligging van 

het onderzoeksgebied dient namelijk bijgesteld te worden. De overgang van de 

dekzandrug in het zuidwesten naar de laagte in het noord(oost)en blijkt in de praktijk 

zuidelijker te hebben gelegen, dan vooraf werd gedacht. Het onderzoeksgebied blijkt 

bij nader inzien grotendeels in de laagte te hebben gelegen, die niet aantrekkelijk 

was voor bewoning. Ondanks dat het onderzoek geen archeologische sporen heeft 

opgeleverd, is hiermee wel kenniswinst behaald op het landschappelijk vlak.

7.2 Advies

Op basis van de hoge mate van verstoring van oude zand/leembodem in het 

plangebied en de afwezigheid van archeologische sporen en relevante vondsten 

adviseert Archol om af te zien van een archeologisch vervolgonderzoek en het terrein 

vrij te geven voor de realisatie van de geplande woningbouw.

7.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Gezien de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kunnen de vragen 5, 6 en 8 t/m 10 

niet beantwoord worden. Deze vragen zullen hier dan ook buiten beschouwing gelaten 

worden.

Landschap en bodem

- Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, reliëf) en komt deze overeen met de verwachting?

Het onderzoeksgebied is tegen de verwachting is niet gelegen op een dekzandrug, 

maar op de overgang van  dekzandrug naar een laagte en met name in deze laagte. 

Verwacht werd dat er lokaal een eolisch  zanddek en een oude bodemtop met 

7
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moderpodzol aanwezig kon zijn binnen het onderzoeksgebied. Deze zijn echter niet 

aangetroffen. De oude zand/leembodem blijkt afgetopt bij het in gebruik nemen van 

het terrein voor akkerdoeleinden. Bij de daarop volgende bemesting/ophoging van het 

terrein is het akkerdek ontstaan. Het akkerpakket ligt bijgevolg erosief op de fluviope-

riglaciale afzettingen (C-horizont) binnen het onderzoeksgebied. 

- Wat is de relatie tussen de landschappelijke eenheden en eventueel aangetroffen 

archeologische resten?

Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische resten aangetroffen. Dit kan het 

gevolg zijn van de voornoemde aftopping van de oude zand/leembodem. Gezien het 

bijgestelde beeld van de landschappelijk ligging van het onderzoeksgebied (vooral in 

een laagte in plaats van bovenop een dekzandrug) is het echter maar de vraag of er 

archeologische (althans bewonings-) sporen aanwezig zijn geweest uit de prehistorie 

tot en met de middeleeuwen.

- In hoeverre komen de onderzoeksresultaten met betrekking tot de verstoringsgraad 

overeen met het verstoringsonderzoek van 2017?

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek komen grotendeels overeen met die van 

het verstoringsonderzoek, al blijken de (relatief kleinschalige en smalle) verstoringen 

lokaal dieper te reiken dan vooraf werd verwacht Met name in het westen van het 

onderzoeksgebied reiken de verstoringen zeer diep tot wel 2,1 m – Mv. De goed 

conservering van de oude zand/leembodem onder het afdekkende akkerpakket blijkt 

minder goed dan in het verstoringsonderzoek  werd verwacht. Kot voor de vorming 

van dit pakket, blijkt het oude landschap met natuurlijke hoogteverschillen juist bij het 

in gebruik nemen als akkerareaal geëgaliseerd en afgetopt te zijn.

Sporen, structuren, vondsten en paleo‐ecologische resten

- Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en/of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

Gezien het bijgestelde beeld van de landschappelijk ligging van het onderzoeksge-

bied (vooral in een laagte in plaats van bovenop een dekzandrug) is het de vraag of er 

archeologische (althans bewonings-) sporen aanwezig zijn geweest uit de prehistorie 

tot en met de middeleeuwen. Deze relatief natte laagte was namelijk enkel geschikt 

voor landbouwdoeleinden, zoals weide- of akkergebied. Het gebruik van dergelijke 

landschappen laat sowieso minder sporen achter in de bodem; veelal gaat het slechts 

(ontwaterings)greppels. 

- Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

De vondsten uit hat akkerdek dateren na het midden van de 19e eeuw en behoren tot 

de vondstcategorieën aardewerk en kleipijp.

- Zijn er één of meer vindplaatsen te definiëren en zo ja wat is de aard, datering, 

conservering en gaafheid van de vindplaats(en)?

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen binnen het onderzoeksgebied.
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Waardebepaling

- Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied? Is sprake van 

een behoudenswaardige vindplaats

Uitgaande van de afwezigheid van archeologische resten en de geconstateerde land-

schappelijke ligging in een laagte, zijn de archeologische verwachting en waarde van 

het onderzoeksgebied bij te stellen naar laag.



30 Groenstraat 108-124

Literatuur

Bitter, P., S. Ostkamp & N.L. Jaspers 2012, Classificatiesysteem voor (post-)

middeleeuws aardewerk en glas- Het Deventer Systeem (sinds 1989), (versie april 

2012), (PDF). 

Duco, D., 1982, Merken van Goudse pijpenmakers 1660-1940, Lochem.

Duco, D., 2003: Merken en merkenrecht van de Pijpenmakers in Gouda, Amsterdam

Gazenbeek, G. 2017 (concept). Verstoringsonderzoek Groenstraat 108-124 te Tilburg 

(Sweco Archeologische rapporten 2135), Eindhoven.

Groeneweg, G, 1992: Bergen op Zooms aardewerk, Waalre.

Heunks, E. 2012. Toelichting op de paleogeografische kaart van de regio Tilburg, schaal 

1:25.000.

Heunks, E. 2015. Landschappelijk kader. In: Van Zon & Dijkstra 2015, 600 jaar 

middeleeuwse bewoning op het terrein van de voormalige textielfabriek HaVeP: 

aanvullend inventariserend veldonderzoek en opgraving in plangebied Puijacker te 

Tilburg. Archol, Leiden (Archol-rapport 177), Leiden, 17-25.

Tol. A.J., 2015. Erven uit de bronstijd en ijzertijd op een dekzandrug te Tilburg-Zuid. 

Archol, Leiden (Archolrapport 176).

Trommelen, J.R.O. & M.P.E. Trommelen 1994. Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw. 

Een tentatieve reconstructie en naamsverklaring, Tilburg.

Zijverden, W.K. van & J. de Moor, 2014. Het groot profielenboek. Fysische archeologie 

voor archeologen. Sidestone Press, Leiden.

Zon, M. van, 2018. Groenstraat 108-124, Tilburg. Archol-PvE 108.

Bartels, M., 1999: Steden in Scherven. Vondsten uit Beerputten in Deventer, Dordrecht, 

Nijmegen en Tiel (1250-1900).



Groenstraat 108-124    31

Lijst van figuren

Figuur 1.1 Locatie plangebied Tilburg-Groenstraat.

Figuur 1.2 Toekomstige invulling plangebied (grijs) met grondgebonden woningen en 

appartementen (bron: 1321 – Groenstraat – presentatie omgevingscommisie – 070617).

Figuur 1.3 Funderingen van de  fabriekshallen die tot (beperkte) verstoring van de 

ondergrond hebben geleid (uit: Gazenbeek 2017, figuur 1.2).

Figuur 1.4 Onderzoeksgebied (rood kader) met puttenplan (blauw) uit het Programma 

van Eisen.

Figuur 3.1 Overzicht van de proefsleuven en profielkolommen  met nummers binnen 

het onderzoeksgebied (rood kader).

Figuur 4.1 Paleografische kaart regio Tilburg met ligging van de onderzoeksgebieden 

(rode kaders), waaronder plangebied Tilburg-Groenstraat (naar: Heunks 2012).

Figuur 4.2 Ligging van het plangebied (rood) op de Kadasterkaart van 1811-1832.

Figuur 5.1 Tijdschaal.

Figuur 6.1 Bodemopbouw in het midden van het onderzoeksgebied: oostprofiel 302 

van put 3 (Figuur 3.1).

Figuur 6.2 Bodemopbouw in de zuidwesthoek van het onderzoeksgebied: westprofiel 

501 van put 5 (voor ligging, zie Figuur 3.1 ).

Figuur 6.3  Overzicht van de verschillende spoortypen binnen het onderzoeksgebied 

(rood kader), inclusief de nummers van de putten (vet gedrukt) en sporen (S1-S10) en 

de hoogtes van het sporenvlak in de top van de C-horizont).

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 6.1 Toelichting codering bodemopbouw met onderscheiden lagen/horizonten.

Tabel 6.2 Aangetroffen spoortypen.

Tabel 6.3 Aangetroffen vondstcategoriën.



32 Groenstraat 108-124



Groenstraat 108-124    33

Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte in cm 

t.o.v. sporenvlak

opmerking

1 recente verstoring Nieuwe tijd c (tot heden) 160 diepte vanaf MV

2 spitspoor Nieuwe tijd (tot heden) 15

3 recente verstoring Nieuwe tijd c (tot heden)

4 spitspoor Nieuwe tijd (tot heden) 10

5 recente verstoring Nieuwe tijd c (tot heden) uitbraaksleuf fundering fabriek

6 recente verstoring Nieuwe tijd c (tot heden) pvc pijp

7 vlek onbekend 5

8 recente verstoring recent leidingsleuf

9 recente verstoring recent leidingsleuf

10 recente verstoring recent puin + verstoring van fabriekspand

5000 laag recent

5005 laag Nieuwe tijd C

5010 laag Nieuwe tijd C

5040 moedermateriaal

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal Gewicht (g) spoor put vlak vul

1.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 88,2 5010 1 1

2.1 Keramiek pijpen 1 18,6 5010 1 1

3.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 7,6 5010 4 1 1

4.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 75,2 5010 4 1 1
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Bijlage III Profielkolommen met beschrijving van de bodemopbouw

Tilburg, Groenstraat

1

profiel: 1801-101
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.686, Y: 395.343, hoogte: 13,89, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,89 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: S1

15 cm -Mv / 13,74 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

75 cm -Mv / 13,14 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5005

90 cm -Mv / 12,99 m +
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Fe-concreties, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5010

110 cm -Mv / 12,79 m +
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5010 SPITSPOREN

150 cm -Mv / 12,39 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

 Einde boring op 170 cm -Mv / 12,19 m +

profiel: 1801-102
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.678, Y: 395.363, hoogte: 13,94, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,94 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

5 cm -Mv / 13,89 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000 Heel rommelig met grote stukken baksteen

85 cm -Mv / 13,09 m +
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5010 SPITSPOREN

160 cm -Mv / 12,34 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

 Einde boring op 170 cm -Mv / 12,24 m +
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Tilburg, Groenstraat

2

profiel: 1801-201
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.664, Y: 395.357, hoogte: 13,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,98 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

20 cm -Mv / 13,78 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

80 cm -Mv / 13,18 m +
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000 veel grote stuken baksteen

105 cm -Mv / 12,93 m +
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5005

120 cm -Mv / 12,78 m +
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: S5010

160 cm -Mv / 12,38 m +
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

 Einde boring op 180 cm -Mv / 12,18 m +

profiel: 1801-202
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.654, Y: 395.377, hoogte: 13,94, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,94 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

30 cm -Mv / 13,64 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000

85 cm -Mv / 13,09 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000 grote stukken baksteen

90 cm -Mv / 13,04 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5005

110 cm -Mv / 12,84 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5010

135 cm -Mv / 12,59 m +
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5010

160 cm -Mv / 12,34 m +
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

190 cm -Mv / 12,04 m +
Lithologie: zand, matig siltig, geel, enkele siltlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5040

 Einde boring op 205 cm -Mv / 11,89 m +
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Tilburg, Groenstraat

3

profiel: 1801-301
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.656, Y: 395.332, hoogte: 13,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,98 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5000

15 cm -Mv / 13,83 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: S5000

50 cm -Mv / 13,48 m +
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5000

70 cm -Mv / 13,28 m +
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5005

85 cm -Mv / 13,13 m +
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: S5010

135 cm -Mv / 12,63 m +
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

 Einde boring op 160 cm -Mv / 12,38 m +

profiel: 1801-302
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.652, Y: 395.351, hoogte: 14,06, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 14,06 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

20 cm -Mv / 13,86 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000 rommelig, veel puin

65 cm -Mv / 13,41 m +
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5000

85 cm -Mv / 13,21 m +
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5005

95 cm -Mv / 13,11 m +
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: S5010 SPITSPOREN

140 cm -Mv / 12,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijsgeel, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: s5040

190 cm -Mv / 12,16 m +
Lithologie: zand, matig siltig, geel, enkele siltlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5040

 Einde boring op 205 cm -Mv / 12,01 m +
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profiel: 1801-401
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.622, Y: 395.347, hoogte: 14,06, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 14,06 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

15 cm -Mv / 13,91 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000 rommelig, veel puin

60 cm -Mv / 13,46 m +
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: s5000

100 cm -Mv / 13,06 m +
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: spikkels houtskool, ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000; laag met steenkoolachtig materiaal en puin

130 cm -Mv / 12,76 m +
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: s5040

155 cm -Mv / 12,51 m +
Lithologie: zand, matig siltig, geel, enkele siltlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5040

 Einde boring op 175 cm -Mv / 12,31 m +

profiel: 1801-402
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.614, Y: 395.364, hoogte: 14,19, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 14,19 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S5000

40 cm -Mv / 13,79 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000

105 cm -Mv / 13,14 m +
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000; laag met steenkoolachtig materiaal en puin

140 cm -Mv / 12,79 m +
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

175 cm -Mv / 12,44 m +
Lithologie: zand, matig siltig, geel, enkele siltlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5040

 Einde boring op 190 cm -Mv / 12,29 m +
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profiel: 1801-501
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.618, Y: 395.320, hoogte: 13,91, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,91 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

70 cm -Mv / 13,21 m +
Lithologie: leem, zwak zandig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: s5040

80 cm -Mv / 13,11 m +
Lithologie: zand, matig siltig, geel, enkele siltlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5040

 Einde boring op 100 cm -Mv / 12,91 m +

profiel: 1801-502
beschrijver: PVDH, datum: 12-11-2018, X: 134.614, Y: 395.340, hoogte: 13,84, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: NS, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,84 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

210 cm -Mv / 11,74 m +
Lithologie: zand, matig siltig, geel, enkele siltlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5040

 Einde boring op 220 cm -Mv / 11,64 m +
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