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Samenvatting

In 2018 heeft Archol een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving 

uitgevoerd in het plangebied Tilburg Nobelstraat. Aanleiding voor het onderzoek was 

de voorgenomen herinrichting van het terrein. Bij het proefsleuvenonderzoek bleek 

het noordelijk deel van het terrein tot op grote diepte verstoord door de sloop van 

enkele flats die hier tot voor kort hebben gestaan. In de zuidelijke helft van het terrein 

was de bodemopbouw redelijk intact. Het terrein is op een dekzandplateau gelegen, 

waarbij het reliëf van west naar oost zakt. Op het hoogste deel, in het meest westelijk 

deel van het terrein, is een bronstijd erf aangetroffen. Deze is middels een kleine 

uitbreiding direct opgegraven. Het merendeel van de aangetroffen sporen maakt 

deel uit van een tweebeukige huisplattegrond. Op basis van drie 14C-dateringen van 

houtskool uit de sporen dateert deze uit de midden-bronstijd. Het onderzoek heeft 

geen vondstmateriaal opgeleverd. Een verklaring ligt in de geringe omvang  van de 

bronstijdvindplaats. Vindplaatsen op de Pleistocene zandgronden kenmerken zich 

bovendien (als gevolg van aftopping van het oorspronkelijke loopniveau)  sowieso door 

een lage dichtheid aan vondsten.

 



6 Tilburg NobelsTraaT



Tilburg NobelsTraaT    7

Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Tilburg is van plan om binnen het plangebied Tilburg Nobelstraat (Figuur 

1.1 en Figuur 1.2) nieuwbouw te realiseren. De bouw van de woningen leidt tot een 

verstoring van de bodem en de eventueel daar in aanwezige archeologische resten. 

Archol heeft op het terrein een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om eventuele 

archeologische resten te karteren en te waarderen. Omdat in situ behoud van de 

aangetroffen vindplaats niet mogelijk is, zijn de archeologische resten middels een 

directe doorstart direct opgegraven. Doel van deze opgraving was het documenteren, 

uitwerken en veiligstellen van materiaal om daarmee informatie te behouden die 

van belang is voor kennisvorming over het verleden. Het onderzoek heeft op 16 en 17 

oktober 2018 plaatsgevonden.

1.2 Onderzoeksgebied

Plangebied Tilburg Nobelstraat ligt in het noordoosten van de bebouwde kom van 

Tilburg. Het terrein wordt aan de zuidzijde begrensd door de Nobelstraat, aan de 

westzijde de Ingenhovenlaan, aan de noordzijde de Vlashoflaan en aan de oostzijde 

van de Kalmthoutlaan. Voorheen stonden er een aantal flats op het terrein, die ten 

tijde van het veldonderzoek gesloopt waren, ten tijde van het onderzoek lag het terrein 

braak. Parallel aan de Vlashoflaan was de bestrating van de voormalige Nobelstraat 

nog aanwezig, evenals grote hopen met klinkers en zand. Deze sluiten door middel 

van twee haaks geplaatste wegen aan op de huidige Nobelstraat. Onder deze wegen 

was geen archeologisch onderzoek mogelijk gezien de ligging van het riool en enkele 

stroomkabels. Tevens was er een flinke bomenrij aanwezig als afscheiding tussen de 

Vlashoflaan en het plangebied. Bij het rooien van deze bomen wordt de ondergrond 
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied Nobelstraat 
(rood) (bron: kadaster).
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zodanig verstoord dat eventuele archeologische resten niet meer zichtbaar waren. 

De bestrating van de oude Nobelstraat verdeelt het plangebied in drie blokken van 

maximaal 90 bij 65 m. Binnen elk blok was voorheen centraal een flat van 12 bij 72 m 

gesitueerd. Voorafgaand aan het onderzoek was onbekend in hoeverre de sloopwerk-

zaamheden de bodem hadden verstoord. Ten tijde van het onderzoek was het oostelijk 

gedeelte van het plangebied in gebruik als ketenpark en opslag voor een bouwmaat-

schappij. 

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. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

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

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

 

Figuur 1.2 
Locatie plangebied met te realiseren ruim-
telijke invulling Tilburg De Nobelstraat (bron: 
Bestemmingsplan de Heikant 2007 6e her-
ziening (De Nobelstraat). Concept.).   
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(“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, karterende en waarderende 

fase. Na afronding van dit onderzoek is in het veld in overleg met het bevoegd gezag 

een besluit genomen over het vervolgtraject, wat een kleinschalige opgraving van de 

aangetroffen behoudenswaardige resten betrof. 

Ten behoeve van het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin 

de randvoorwaarden en de vraagstellingen voor het onderzoek zijn uitgewerkt.1 Het 

veldwerk en de rapportage zijn uitgevoerd door een team archeologen van Archol 

BV, aangevuld met enkele externe specialisten (Tabel 1.2). De graafwerkzaamheden 

zijn uitgevoerd door Firma Basten uit Horssen. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd 

conform het PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA-versie 4.0). 

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) met door-
start naar een definitieve opgraving (DO)

Projectnaam: Tilburg Nobelstraat

Archolprojectcode: TNO1814

Archis-zaaknummer: 46406221000

Opdrachtgever: E.H.W. Rienhart, gemeente Tilburg

Bevoegd gezag: Dhr. G. van den Eynde, gemeente Tilburg

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 16-10-2018/ 17-10-2018

Rapport gereed: 07-10-2019

Versie 2.0 (concept) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja, d.d. 14-10-2019

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Tilburg Nobelstraat

Coördinaten gebied: 135.080/399.940

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 1.3 ha 

Huidig grondgebruik: Braakliggend terrein

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Noord-Brabant (Den Bosch)

Naam Functie Bedrijf

Drs. T. Goossens Projectleider Archol

S.D. Hagedoorn MA Veldwerkleider Archol

W. van Winssen BA Veldarcheoloog Archol

D. Duivenvoorden MA Veldarcheoloog Archol

E. Heunks Fysisch geograaf E. Heunks landschapsarcheologie

Y. van Amerongen Specialist archeobotanie Archol

Poznan laboratorium 14C dateringen Poznan laboratorium

1  Baas 2018.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Doel van het proefsleuvenonderzoek was vast te stellen of zich in het gebied behou-

denswaardige archeologische resten bevinden en zo ja, wat de aard, omvang, 

kwaliteit en datering van deze resten zijn. Daarnaast diende middels de proefsleuven 

te worden vastgesteld in hoeverre de sloopwerkzaamheden van de voormalige flats 

de ondergrond hebben verstoord. Met het proefsleuvenonderzoek diende informatie 

te worden verzameld om tot een waardestelling van het terrein te komen, met 

bijbehorend selectieadvies. 

Het doel van de opgraving, aansluitend op het proefsleuvenonderzoek, was het 

documenteren, uitwerken en veiligstellen van het aangetroffen archeologisch 

materiaal (sporen en vondsten) van de behoudenswaardige vindplaats om daarmee 

informatie ex situ te behouden die van belang is voor de kennisvorming over de 

ontwikkeling en bewoning van het onderzoeksgebied en de regio.

2.2 Relatie met NOaA 2.0

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

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

belang zijn voor het onderzoek:

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 infrastructuur

2.3 Vraagstellingen

De proefsleuven zijn er enerzijds op gericht vast te stellen in hoeverre er 

archeologische waarden aanwezig zijn in het onderzoeksgebied en anderzijds om het 

karakter en de behoudenswaardigheid daarvan vast te stellen. Het proefsleuvenonder-

zoek dient antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen.

Algemene vragen:
1.  Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het gebied 

eruit? In hoeverre komt deze overeen met de paleogeografische reconstructie van 

Heunks van het gebied? Is er een plaggendek en/of fossiele akkerlaag aangetroffen?

2
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2.  Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)?

3.  Zijn er (grootschalige) verstoringen aangetroffen en tot hoe diep reiken deze 

verstoringen?

4.  Zijn er archeologische resten (vondsten, sporen, structuren) in de bodem aanwezig?

Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen:
5.  Wat is de reden voor het ontbreken van archeologische resten?

Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen:
6.  Wat is de aard, datering en omvang van deze resten?

7.  Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)?

8.  Is/ zijn de vindplaats(en) behoudenswaardig?

Indien een fossiele akkerlaag en plaggendek worden aangetroffen:
9.  Wanneer is de fossiele akkerlaag gevormd (begin- en einddatering op basis van 

aardewerk, OSL- en 14C datering).

10.  Wat zijn de (micromorfologische) kenmerken van de fossiele akkerlaag (aanwezigheid 

akkerkruiden, gewassen en organische bemesting), welk aardewerk is in de laag 

aangetroffen en wat is de stratigrafische, ruimtelijke en chronologische relatie met 

eventuele middeleeuwse bewoningssporen, verkaveling en infrastructuur op het 

terrein en in de nabije omgeving?

11.  Wat is de stratigrafische relatie van de fossiele akkerlaag met een eventueel 

plaggendek? Hoe kenmerken zich de laaggrenzen van de fossiele akker met het 

onderliggende dekzand en het bovenliggende plaggendek en wat valt daaruit af te 

leiden over de landbewerkingstechnieken ten tijde van de vorming van de fossiele 

akkerlaag en de afdekkende plaggendek?
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Methodiek veldwerk

3.1 Proefsleuven

3.1.1 Strategie

Voorafgaand aan het onderzoek is een puttenplan opgesteld, waarbij verspreid over 

het terrein negen proefsleuven van 30 x 4 m gepland waren. Hiervan waren enkele 

putten ter hoogte van de voormalige flats gepland, om de verstoringsgraad op deze 

locaties in kaart te brengen. Tijdens het veldwerk bleek dat een aantal proefsleuven 

vanwege praktische belemmeringen moest worden verlegd en aangepast. De meest 

oostelijke proefsleuf kon door de locatie van het tijdelijke ketenpark niet op de 

geplande locatie worden aangelegd. De ligging van de stadsverwarming, datakabel 

en stroomkabels bemoeilijkte de verplaatsing van de sleuf. Daarom is ervoor gekozen 

om de sleuf in te korten (3,5 bij 14 m) en meer oostelijk aan te leggen (put 7, Figuur 

3.1). Put 1 is ingekort en naar het zuiden verplaatst door de plaatsing van diverse 

bomen binnen de oorspronkelijke locatie. Put 4 is een combinatie van twee geplande 

proefsleuven. Put 5 en 6 liggen op de oorspronkelijke locatie maar zijn alleen in lengte 

aangepast. In bijna alle proefsleuven zijn twee vlakken aangelegd: vlak 1 direct onder 

de opgebrachte bovengrond (verwachting: middeleeuwen) en vlak 2 op maximaal 

2 m –Mv (verwachting: prehistorie). In totaal is er 252 strekkende meter proefsleuf 

gegraven wat neer komt op 1096 m2 vlak. Dit beslaat circa 8,3 % van het plangebied.    

6
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Figuur 3.1 
Locatie van de proefsleuven (met putnum-
mers) in donkergrijs, de opgraving in rood, 
de kabels en leidingen in blauw, (blokken) 
de gesloopte flats in grijs. In rood de omtrek 
van het onderzoeksgebied, de ligging van de 
profielkolommen is middels zwarte stippen 
weergegeven.

3
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3.1.2 Waardering en selectie

Ter hoogte van de voormalige flats, in de werkputten 2, 7 en 8, bleek de bodem tot een 

diepte van tenminste 2,5 m -mv verstoord. In de putten ten zuiden hiervan werd een 

intacte bodemopbouw aangetroffen. Alleen in het westelijk deel van het plangebied 

werden in werkput 1 enkele paalsporen aangetroffen. Op basis van de resultaten van 

het proefsleuvenonderzoek is in het veld door Archol in overleg met het bevoegd 

gezag besloten om een kleinschalige doorstart naar een opgraving te maken. Hierbij is 

gefocust op het cluster sporen dat is aangetroffen in proefsleuf 1. Beperkende factoren 

bij deze opgraving zijn de aanwezige bomen, kabels en leidingen (Figuur 3.1). De 

takken van deze bomen waren laag hangend en mochten niet beschadigd raken, er is 

daarvoor een ruime zone rondom de bomen vrij gehouden.  

3.2 Strategie opgraving

De opgraving bestaat uit slechts 1 put, put 9 welke een beperkte omvang van 140 m2 

had (Figuur 3.1). De put sluit niet aan op de westelijke kopse kant van put 3 omdat de in 

put 9 aangetroffen sporen ruim worden afgekaderd binnen deze putgrens. Tijdens het 

opgraven van put 9 zijn ook de sporen in put 1 gecoupeerd en gedocumenteerd. Om 

de aangetroffen sporen te kunnen dateren zijn er drie monsters genomen van de paal-

spoorvullingen ten behoeve van macrobotanisch- en dateringsonderzoek.

 

3.3 Opgravingsmethodiek

Alle werkputten zijn uitgegraven met een graafmachine met gladde bak. Tijdens de 

aanleg is het vlak visueel en met de metaaldetector geïnspecteerd op vondstmateriaal. 

Er zijn geen vondsten uit bodemlagen en grondsporen aangetroffen en verzameld. Het 

sporenniveau is gefotografeerd, beschreven en getekend met een GPS. Indien nodig 

werden de sporen met de schep opgeschaafd om zo de leesbaarheid te vergroten. 

De genomen monsters uit de sporen zijn verzameld per spoor en vulling. Putomtrek, 

profiellocaties en vlakhoogtes zijn eveneens ingemeten. De vlakbeschrijving van alle 

sporen, inclusief de vermoedelijke datering is in het veld ingevoerd in een database 

op een veldcomputer (zie Bijlage I Sporenlijst). Vervolgens zijn alle sporen (ook tijdens 

de proefsleuven fase) gecoupeerd, met uitzondering van recente verstoringen en 

natuurlijke sporen. Bij de gecoupeerde sporen is de informatie in de velddatabase 

aangevuld op basis van de coupes (spoordiepte, vulling beschrijving, vorm). De 

sporen zijn vervolgens gefotografeerd en in de meeste gevallen ook getekend. Na de 

documentatie zijn de sporen afgewerkt en, indien zinvol, bemonsterd. De werkputten, 

sporen en vondsten zijn doorgenummerd vanaf het proefsleuvenonderzoek, waardoor 

er geen dubbele nummers gebruikt zijn. 

Omdat kennis van de landschappelijke ontwikkeling van het gebied onmisbaar is 

voor een goed begrip van de bewoningsgeschiedenis is in elke proefsleuf om de 15 

m één profiel van minimaal 1 m breed opgeschoond, gefotografeerd, ingetekend 

en beschreven (bijlage 3). Tijdens het proefsleuvenonderzoek en opgraving is er in 

aanvulling hierop nog de fysisch geograaf Eckhart Heunks langs geweest om het 

landschap te beschrijven en interpreteren. 

Bij de bemonstering van de sporen is er in het veld overleg geweest met het bevoegd 

gezag en is besloten om monsters te nemen uit kansrijke sporen. Hierbij geldt 

als kansrijk, houtskoolrijk. Doel van deze bemonstering is, indien de monsters na 
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waardering geschikt blijken, het dateren van de paalsporen doormiddel van 14C en het 

analyseren van het aanwezige macrobotanisch materiaal. 
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Landschappelijk, historisch en archeologisch kader2

4.1 Landschappelijke situering

Het plangebied ligt in de Centrale Slenk, ook wel Roerdalslenk genoemd. Dit is 

een tektonisch dalingsgebied met een noordwest-zuidoostelijke hellingsrichting. 

Gedurende het Weichselien3 (de laatste ijstijd) heeft op grote schaal verstuiving en 

verspoeling opgetreden. Hierdoor werd het Oud Dekzand gevormd, bestaand uit een 

horizontaal gelaagd pakket met leembanden. Gedurende de warmere fasen van het 

Weichselien ontdooide het dekzandoppervlak en vond er oppervlakkige afspoeling 

plaats. In combinatie met eolische invloeden zijn de al vanaf het midden-weichselien 

gevormde beekdalen en ruggen hierdoor verder ontwikkeld. De top van deze lagen 

worden gekenmerkt door kryoturbatieverschijnselen. In het late weichselien werd 

het Jong Dekzand gevormd. Dit pakket bestaat uit lokaal opgewaaid zand dat 

voornamelijk is afgezet op de oude dekzandruggen (Figuur 4.1). In het landschap 

komen zeer lokaal kleine dekzandopduikingen voor, de dikte van dit pakket varieert 

maar is nooit meer dan ca. 1 m.4 Het plangebied ligt op de rand van twee van deze 

dekzandopduikingen.

2  Dit hoofdstuk is gebaseerd op de voorgaande onderzoeken (Van Dijk et al. 2006, Heunks & 
Keunen 2009) en aangevuld waar relevant

3  115.000-10.000 jaar geleden.
4  Boshoven & de Jager 2005; Heunks & Keunen 2009.

 

Figuur 4.1 
Uitsnede paleogeografische kaart regio 
Tilburg met ligging van het plangebied (rode 
lijn). Oranje = dekzandrug/plateau, geel = 
dekzandflank/welving, groen = dekzandv-
lakte, blauw = periglaciaal dal.

4
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Met het warmer worden van het klimaat in het Holoceen5 werd dit dekzandland-

schap door vegetatie vastgelegd. De in deze periode gevormde bodems zijn vrijwel 

de gehele pre- en protohistorie in gebruik. Vanaf de late middeleeuwen krijgt de 

mens steeds meer invloed op de ontwikkeling van het landschap. Onder druk door de 

groeiende bevolking en technologische ontwikkelingen maken de uitbreiding van het 

in gebruik zijnde landschap onontbeerlijk. Beekdalen en andere lagere terreindelen 

gingen een grotere rol spelen in het agrarische systeem. In de 18e en 19e eeuw 

werden er grote inspanningen gedaan om deze gronden in te richten als hooiland en 

weideland. Daarnaast werden de al bestaande akkerarealen verbeterd en verhoogd 

door het opbrengen van mest en plaggen. De vorming van dit plaggendek start op 

zijn vroegst in de veertiende eeuw tot ver in de 19e eeuw.6 Binnen het plangebied is 

geen plaggendek aangetroffen, wel een ophogingslaag uit de 19e eeuw. Deze laag is te 

dateren aan de hand van enkele fragmenten tegel en puin.   

4.2 Archeologische microregio

4.2.1 Onderzoek in de regio

Uit de directe omgeving van het onderzoeksgebied en in de microregio Tilburg in het 

algemeen zijn verscheidene vindplaatsen bekend die in dezelfde periodes te dateren 

zijn als de vindplaatsen in het onderzoeksgebied (Figuur 4.2). Hoewel grootschalige 

opgravingen hier pas sinds enkele jaren plaatsvinden, verschaffen deze samen met 

losse vondsten en gedegen, kleine opgravingen van de Archeologische Werkgroep 

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

Onderzoek (ITHO) ons een breed spectrum aan archeologische vindplaatsen. 

Vooralsnog bieden deze echter maar een gefragmenteerd beeld van de bewoningsge-

schiedenis van het gebied.

Vroege prehistorie
De oudste resten van menselijke aanwezigheid in het dekzandlandschap ten 

noorden van Tilburg dateren uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. De meeste 

vondstmeldingen bestaan hoofdzakelijk uit losse vondsten. Op de vindplaats Fietspad-

Rauwbrakenweg (Figuur 4.2) is wel een laat-mesolithische site aanwezig, bestaande 

uit een intacte podzolbodem met mesolithisch vondstmateriaal. De aard van het 

vondstmateriaal lijkt te wijzen op een (langer bewoonde?) nederzetting en niet op een 

special-activity site.7 

Er zijn meerdere vindplaatsen uit het midden- tot laat-neolithicum bekend uit het 

noorden van Tilburg (Schaapsven-B, Retentiebekken en Fietspad-Rauwbrakenweg), 

bestaande uit clusters grondsporen en in enkele gevallen geassocieerd met 

concentraties vondstmateriaal (aardewerk, vuursteen en natuursteen). Neolithische 

vindplaatsen met grondsporen zijn op de Brabantse zandgronden nog altijd een 

zeldzaamheid. Daarbij zijn op een deel van de Tilburgse vindplaatsen ook kleine 

tweebeukige huisplattegronden herkend, die overeenkomsten vertonen met huisplat-

tegronden uit deze periode in het holocene gebied. De vindplaatsen zijn op basis van 
14C-dateringen in de periode midden-neolithicum / laat-neolithicum A gedateerd. 

Cultureel zijn de vindplaatsen wat moeilijker in te kaderen. Op basis van het aanwezige 

aardewerk lijken de meeste vindplaatsen tot de Vlaardingen-cultuur gerekend te 

kunnen worden. 

5  Vanaf 10.000 jaar geleden tot heden.
6  Boshoven & de Jager 2005; Meurkens 2012; Mostert & Verbeek 2009.
7  Meurkens 2015.
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Late prehistorie
Het laat-neolithicum-B en de vroege bronstijd (klokbekers en wikkeldraadbekers) zijn 

hoofdzakelijk vertegenwoordigd door los vondstmateriaal. Daaronder bevindt zich 

een groot deel van een wikkeldraadpot uit vindplaats Schaapsven D. In het tracé van 

de waterleiding is daarnaast ook een klein cluster kuilen aangetroffen, dat ofwel in 

de vroege of het begin van de midden-bronstijd (vroege Hilversum-cultuur) dateert. 

Duidelijke sporen van gebouwplattegronden uit de vroege bronstijd ontbreken, maar 

dit geldt voor het grootste deel van (pleistoceen) Nederland.

Bij opgravingen in het gebied zijn meerdere vindplaatsen uit de midden-bronstijd 

(1800-1100 v. Chr.) gevonden. Het gaat daarbij zowel om de resten van nederzettingen 

met huisplattegronden als om een geïsoleerd liggende Hilversum-pot, die op zijn kop 

begraven was. Gezien de vondstlocatie in een relatief laaggelegen gebied gaat het 

hier mogelijk om een rituele depositie. Op de vindplaatsen Retentiebekken, Fietspad-

Rauwbrakenweg, Waterleidingtracé en Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan werden 

in totaal zeven driebeukige huisplattegronden gevonden. Opvallend daarbij is dat 

in ieder geval een deel van de huisplattegronden van de vindplaats Retentiebekken 

dateert in de eerste helft van de midden-bronstijd en daarmee ouder is dan de datering 

die gewoonlijk aangehouden wordt voor dit type plattegrond (op zijn vroegst rond 

Figuur 4.2 
De paleografische kaart van Tilburg met 
daarop het plangebied (rode ster) en de in de 
tekst genoemde onderzoeken in de directe 
omgeving van het plangebied.
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1500 v. Chr.).8 Deze dateringen en de 14C-dateringen van enkele andere vindplaatsen 

in Noord-Brabant (o.a. Tilburg-Tradepark) tonen aan dat deze ontwikkeling naar 

driebeukige plattegronden al eerder begint dan aanvankelijk gedacht, namelijk in 

de 17e/16e eeuw voor Chr. De plattegronden lijken deel uit te maken van geïsoleerd 

liggende erven die zich in de loop van de midden-bronstijd door het gebied 

verplaatsten. Relevant is verder de vindplaats uit de bronstijd die is aangetroffen 

tijdens het booronderzoek in plangebied Rugdijk-Kouwenberg/Zuidkamer.9 Deze 

vindplaats ligt 400 m ten oosten op hetzelfde dekzandplateau plateau als onderhavig 

plangebied. De vindplaats is vastgesteld aan de hand van een in boringen aangetroffen 

fragmenten aardewerk die met zeer grof kwarts gemagerd zijn en dateren uit de 

midden-bronstijd.

De late bronstijd en de gehele ijzertijd zijn maar beperkt vertegenwoordigd. Het gaat, 

naast een handvol scherven van de verschillende vindplaatsen die niet nauwkeuriger 

te dateren waren dan de periode late bronstijd – ijzertijd, om een geïsoleerd 

liggend crematiegraf uit de late bronstijd op de vindplaats Retentiebekken, enkele 

scherven late bronstijd aardewerk in het tracé van de waterleiding. Op de vindplaats 

Zuidkamerlaan konden verschillende bewonings- en gebruiksfasen worden vastgesteld 

uit zowel de midden-bronstijd B en late bronstijd.10 Daarbij was ook sprake van een 

bijzondere depositie van een bronzen knipsikkel die dateert op de overgang van deze 

perioden. En hoewel hier ook een spieker is aangetroffen die vermoedelijk dateert 

uit de vroege ijzertijd valt in algemene zin met name de afwezigheid van eenduidige 

ijzertijd-vindplaatsen op, omdat juist deze periode op de grotere dekzandruggen en 

plateau’s met oude akkers in de regio, (o.a. Tilburg-Tradepark11) wel relatief goed verte-

genwoordigd is. 

Romeinse tijd
In de Romeinse tijd is er zeker bewoning bekend in Tilburg en omgeving. Zo zijn er 

aan de Moerenburg een Romeins daterende waterput en paalsporen aangetroffen. 

In de Zandstraat zijn vondsten gedaan daterend in de Romeinse periode. 12 Tevens 

zijn er meerdere Romeinse wegen bekend die door Tilburg hebben gelegen. Deze zijn 

respectievelijk ZW-NO, WZW-ONO en N-Z door Tilburg. Hierbij lijken de WZW-ONO en 

de N-Z weg op de ZW-NO weg aan te sluiten.13 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd
In de derde en vierde eeuw na Chr. vond er een omslag plaats in de bewoningsgeschie-

denis van Tilburg. Veel nederzettingen werden verlaten en akkers verwilderden ten 

gevolge van de grote volksverhuizing. In de zesde eeuw keerde de bewoning terug op 

de hoogst gelegen dekzandruggen, bestaande uit kleine boerderijcomplexen, nabij 

Broekhoven, Korvel en Loven. De oudste schriftelijke vermelding van het gebied rond 

het latere Tilburg komt voor in een akte uit 709 n. Chr. Hierin werd vermeld dat diverse 

bezittingen, waaronder ‘Tilliburgis’ werden geschonken aan de abdij van Echternach.14 

Er voltrokken zich geen grote veranderingen en de bewoning ontwikkelde zich tot 

een groot aantal kleinere ronde of ovale akkercomplexen die van elkaar werden 

gescheiden door meestal smalle, en soms bredere laagten met bewoningsconcentra-

8  Arnoldussen 2008.
9  Van Dijk et al. 2006.
10  Van de Geer 2019.
11  Tol 2015.
12  Zie Nuenen 1986-3; Archis waarnemingsnummers 14761 en 39746; Ter Schegget 1994.
13  Trommelen 1994, 55; Peeters 1987, 35-36.
14  Van Dijk 2001, 6; Stoepker 1986, 22-23.



Tilburg NobelsTraaT    21

ties. De akkers breidden zich vanaf de late middeleeuwen uit naar de lagere gebieden. 

De onregelmatige blokverkaveling die bij meerdere van deze akkers nog zichtbaar 

is getuigt van de gefaseerde, organische groei. De langgerekte laagtes tussen de 

dekzandruggen werden nooit volledig aaneengesloten opgenomen binnen de akkers. 

Dit specifieke gegeven heeft de ruimtelijke ontwikkeling en structuur van Tilburg tot op 

de dag van vandaag bepaald.15

De tussenliggende laagten zijn op topografische kaarten uit de 19e eeuw goed 

te herkennen doordat hier de wegen liepen die de bewoningsconcentraties met 

elkaar verbonden. In de laagte langs deze wegen lagen destijds de huizen met hun 

aangrenzende tuinen en kleine perceeltjes weiland. De Rugdijk is een voorbeeld 

van een dergelijke oude weg, gelegen in een dalvormige laagte tussen twee 

dekzandkoppen. Op deze koppen vinden we de oude akkers. De oudste bewoning 

bevond zich op de grotere dekzandplateaus en -ruggen, zoals te Enschot. Hier 

bevonden zich de van nature meest geschikte gronden voor akkerbouw. Later zijn 

ook de kleinere dekzandkoppen in gebruik genomen. Aangenomen wordt dat de 

laatste daarvan zijn ontgonnen in de twaalfde eeuw als onderdeel van de grote 

ontginningsgolf die zich toen in de regio voltrok.16 De bewoning verschoof in de late 

12e en (vroege) 13e eeuw naar de randen van de akkers veelal op de lage flank van de 

verschillende dekzandruggen.17

In de late middeleeuwen lagen in en nabij de Oostheikant meerdere hoeven, die 

de historische kern van de latere nederzettingen in dit gebied vormden. De oudste 

vermeldingen van de Rugdijk gaan terug tot de vroege 15e eeuw. De Heikant 

zal in de late middeleeuwen nog een tamelijk marginaal gebied zijn geweest, 

waarbinnen de afzonderlijke hoeven met hun aanliggende bouwland verspreid 

lagen op de afzonderlijke dekzandkoppen in de grotere dekzandvlakte. Zo wordt 

15  Uit Heunks & Keunen 2009, samengevat en aangevuld door J. Verspay.
16  Theuws 2011, 68-69.
17  Brouwer & Van Mousch 2015; ook in combinatie met Mostert 2014. 

Figuur 4.3 
Kasteel van de Heren van Tilburg, uit: De 
Cantillon 1770.
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van de nabijgelegen hoeve die Cauwenbergh, in 1380 vermeld dat deze te midden 

van heidevelden lag. Ook de veldnamen van akkerblokken als Rauwe Braken, 

Moerstraat, Klein Hei en Boereverdriet op de kaart van Zijnen (1760) illustreren het 

marginale karakter van het gebied.18 In deze periode kwamen ook landbouwkundige 

vernieuwingen op. Zo werden er nieuwe ploegtechnieken ontwikkeld en gecombineerd 

met het nog uit de Romeinse tijd bekende, of herontdekte  systeem van potstallen. 

In verdiepte stallen werd de mest en urine van het vee opgevangen en vermengd met 

heideplaggen uitgereden op de akkers. Deze bemestingsmethode resulteerde in een 

plaatselijk dik ophogingspakket, het esdek genoemd. Naast de diverse boerenhoeves 

ontstond er in 1473 ook de Heerlijkheid Tilburg en Goirle, het centrum hiervan vormde 

het ‘kasteel’van de heren van Tilburg. Dit kasteel was ter hoogte van de huidige van 

Bylandtstraat gelegen en word in 1450 voor het eerst vermeld (Figuur 4.3).19  

De verkaveling van het bedoelde akkercomplex ten zuiden van de Bunderse straat 

bestond in 1832 uit een afwisselend geheel van blokvormige percelen. Deze waren 

overwegend in gebruik als akkerland met enkele percelen weiland hiertussen aan de 

westzijde (Figuur 4.4). Gezien deze indeling kan worden aangenomen dat voor 1832 

geen bewoning heeft plaats gevonden binnen het plangebied. 

Naast het agrarische bestaan kwam sinds de 15e eeuw de textiel industrie steeds meer 

op binnen de toenmalige heerlijkheid van Tilburg en Goirle. Omstreeks 1800 werden in 

Tilburg bijna 400 bedrijven geteld die zich bezig hielden met de productie van textiel 

18  Kaart van Diederik Zijnen (1760) op https://hdl.handle.net/21.12103/55f01474-fae7-6c43-
4ba5-de82d697caa0.

19  Stoepker 1986, 24, 29.

Figuur 4.4 
De inrichting en het grondgebruik van 
het akkercomplex tussen de Rugdijk, 
Bundersestraat, Hazennest en de Knuds 
omstreeks 1832 (naar het kadastrale minuut-
plan). De rode ster geeft de locatie van het 
plangebied Tilburg, Nobelstraat weer. 
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en was het overgrote deel van de Tilburgse bevolking in de textielindustrie werkzaam. 

In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg het Tilburgse landschap zijn huidige aanzien 

door de omvorming naar een stedelijk/industriële nederzetting met name door de 

sterk groeiende economie en stijgende bevolkingsaantallen. Fabrieken werden vanuit 

de kern verplaatst naar de marginale akkercomplexen. Er zijn echter tot in de jaren 30 

van de 20e eeuw akkers en weilanden aanwezig in de stad.20 Dit is het geval binnen het 

plangebied Tilburg Nobelstraat. 

4.3 Vooronderzoek plangebied Tilburg de Nobelstraat

Het plangebied Tilburg de Nobelstraat maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied 

Heikant-Quirijnstok. Daarvoor is door Bilan in 2006 een bureauonderzoek uitgevoerd 

(Tabel 4.1). Hierin werd geconcludeerd dat de opbouw van dit ontwikkelingsge-

bied indicaties geeft voor bewoning uit meerdere perioden, waaronder de ijzer- en 

steentijd. Daarnaast was er voor de late middeleeuwen en Nieuwe Tijd ook een hoge 

verwachting met betrekking tot nederzettingen in de regio. Bij het bureauonderzoek 

bleek echter ook dat door de aanleg van de wijken Heikant en Quirijnstok omstreeks 

1965 waarschijnlijk grote gedeelten van dit ontwikkelingsgebied verstoord zijn.21 

In 2018 is daarom door Artefact! binnen het plangebied een verstoringsonderzoek 

uitgevoerd om de mate waarin deze wijken het plangebied hebben verstoord in 

kaart te brengen. Uit dit verstoringsonderzoek is gebleken dat het onderhavige 

plangebied in 1970 een drietal flats werd gerealiseerd. Deze flats werden gefundeerd 

doormiddel van een strokenfundering en prefab elementen. Alleen de dragende 

muren zijn gefundeerd. Uit het beschikbare bouwdossier is niet te achterhalen hoe de 

uitgravingen voor deze funderingen zijn uitgevoerd. Daarnaast is het ook niet duidelijk 

met welke methode de flats zijn gesloopt. Vermoedelijk is tevens het riool gerooid en 

is de overige andere ondergrondse infrastructuur nog aanwezig. Na de sloop van de 

flats is er tevens een dubbele leiding ten behoeve van de stadsverwarming aangelegd 

binnen het plangebied, dit tracé doorsnijdt het plangebied in de lengterichting. 

Uit de milieukundige boringen blijkt dat het bodemprofiel binnen de contouren 

van de voormalige flats afwijkt van de omliggende bodemprofielen, hierbij is geen 

bodemkundige interpretatie gegeven van de aangetroffen profielen.22 

Jaar Type onderzoek Uitvoerder Referentie

2006 Bureauonderzoek (IVO-OB) Bilan Dijk, Gheysen, Krekelbergh & Vos 2006

2018 Archeologisch verstoringsonderzoek Artefact! Gazenbeek 2018

20  Van Dijk 2001, 10-11.
21  Dijk, Gheysen, Krekelbergh & Vos 2006.
22  Gazenbeek 2018.

Tabel 4.1 
Binnen het plangebied eerder uitgevoerd 
onderzoek.
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Resultaten

5.1 Landschap en bodemopbouw

In de meest westelijke deel van het plangebied (put 1) ligt het oorspronkelijke maaiveld 

het hoogst (rond 12,75 m +NAP, Figuur 5.1) wat zich uit in een goed geoxideerde 

eolische toplaag die naar beneden toe overgaat in lemige, fluvioperiglaciale 

afzettingen. De hoge ligging hangt hier dus niet samen met een dikke opstuiving 

van het jonge dekzand, maar met het reliëf van de oude (lemige) dekzandafzet-

tingen in de ondergrond. De westzijde ligt op een hoog deel van het hier verwachte 

dekzandplateau (Figuur 5.2). Restanten van een natuurlijke bodem ontbreken hier: 

die zijn geheel opgenomen in de, in de jaren ’70 van de vorige eeuw door ophoogzand 

afgedekt geraakte, bouwvoor (Apb). Alleen in dit deel van het proefsleuvengebied 

zijn vermoedelijk prehistorische sporen aangetroffen. Anders dan het kaartbeeld 

doet vermoeden is er wel sprake van hoogteverschillen binnen dit dekzandplateau. In 

putten 3 en 4 zakt het dekzandrelïef, wat in de bodemprofielen tot uitdrukking komt 

in de aanwezigheid van restanten van veldpodzolen. Meest westelijk in put 3 gaat het 

om een restant van een zeer compacte donker kleurende B-horizont, die richting het 

oosten in dikte toeneemt, maar daarbij ook steeds diffuser en grilliger wordt waarbij 

het profiel en het vlak worden gekenmerkt door lichtgrijs gebleekte uitspoelings-

vlekken en -lagen. Opvallend is de zeer abrupte overgang van de B-horizont naar de 

Apb-horizont daarboven. Het lijkt erop dat het terrein eerst iets is opgehoogd (20-30 

cm) en vervolgens geploegd tot net boven de C-horizont. De aanwezigheid van de 

B-horizont is een aanwijzing dat hier geen oude akkergronden liggen. Dan zou er geen 

podzol-restant meer aanwezig zijn (want van nature zeer dun 20-30 cm).

In het lagere deel van het plangebied, in de putten 3 en 4, toont de C-horizont 

steeds grijzer. Het geheel wijst op in oorsprong nattere omstandigheden met hogere 

gemiddelde grondwaterstanden en mogelijk kwel. Er blijft ondanks de lagere ligging 

sprake van een relatief leemarme toplaag. Wel komen hier en daar in het vlak leemcon-

centraties voor en ligt de top van de leem plaatselijk aan de basis van de BC-horizont. 

Waar de leem hoger voortkomt heeft geen bodemvorming plaatsgevonden.

In het lage deel in het centrale deel van het plangebied, put 4, is sprake van een dikker 

ophoogdek van vuilbruingrijs humeus zand met in de top de Ab. Dit pakket bevat veel 

houtskool en puinresten. Dateerbaar materiaal bestaat uit recente muurtegels en 

keramiek. Het gaat om een vrij recente (19e/20e -eeuws) ophogingslaag bedoeld om 

het terrein geschikt te maken als akker/weiland. Een uitbreiding van het akkerareaal 

vanuit de hoger gelegen gronden vindt in die periode plaats. De aanwezigheid 

van veldpodzolrestanten aan de basis alsook de rommelige laag daarboven (met 

ploegsporen) met brokjes E- en B-materiaal, bevestigen een jonge ontginning. 

Vermoedelijk is hier heidegrond gebroken (door ploegen) en meteen daarop 

opgehoogd met zwarte grond van elders, waarna op een hoger niveau de bouwvoor 

(Apb) is ontwikkeld.

 

Meest oostelijk (put 5/ 6) komt het paleoreliëf iets omhoog maar domineren ‘gleyige’ 

veldpodzolen het beeld. De C-horizont toont ook meer vergleyd dan in de meest 

westelijke put. De iets hogere ligging wordt vooral ondersteund door het dunner 

worden van de historische ophooglaag en het plaatselijk ontbreken van een bodem 

(Apb-C profiel).

5
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Figuur 5.1 
Profiel 102, werkput 1.

Figuur 5.2 
Profiel 303, werkput 2.
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In put 5 is de grens tussen de jong eolisch toplaag en de lemige oude dekzandafzet-

tingen wat onduidelijk (Figuur 5.3). Onder de goed geoxideerde en homogene eolische 

toplaag (20-30 cm) toplaag is sprake van sterke ijzeroervorming in relatief zandige, 

maar sterk verkitte afzettingen. Pas rond 80 cm -mv is sprake van een duidelijke 

overgang naar leem (Lz3), aan de top herkenbaar aan een roodbruin verkleurde 

(ijzerrijk) basis van het zandpakket daarboven. De vraag of de verkitte ijzeroerhouden-

de zandlaag wel of niet bij de oude dekzanden moet worden gerekend komt vooral aan 

de orde omdat buiten dit profiel de top van het oude dekzand veel hoger is vastgesteld 

(maar wel alleen vlakwaarnemingen en ondiepe profielkolommen. Het geologisch 

profiel kent naar beneden een regionaal voorkomende opbouw. Onder leemlaag wordt 

het profiel rond 2,0 m – Apb vrij snel zandige en gaat over in een uniform zandpakket 

(Zs2) met dieper een enkel grindje. De laag wordt in dit geval vrij diep op 5,3 m -mv 

onderbroken door een donkergrijsbruine sterk humeuze bodem (Ahb) die als begraven 

beekeerdgronden kan worden opgevat. Het betreft een regionaal verschijnsel waarbij 

het om een vroege-weichselbodem moet gaan en mogelijk zelfs de Eemien-bodem.23

Concluderend kan worden samengevat dat buiten de verstoorde zones de 

bodemopbouw binnen het plangebied grotendeels nog goed bewaard is gebleven met 

een gemiddelde tot hoge gaafheid. Er is in het westen van het plangebied sprake van 

een dekzandplateau waarbij het plangebied zich naar het westen op de flank uitstrekt. 

5.2 Sporen en structuren

Tijdens het onderzoek zijn 47 sporen en vondsten aangetroffen (Tabel 5.1, Figuur 5.4). 

De meeste sporen zijn antropogeen van aard, het betreffen paalsporen, greppels en 

23  Op basis van diverse monstercampagnes 14C/ pollen, bronnen regio Tilburg, mondeling E. 
Heunks.

Figuur 5.3 
Profiel 502. Sterke ijzeroer vorming aan basis 
van zandpakket (donkere vlekken). Daaronder, 
de als gevolg van kryoturbatie, gefragmen-
teerde overgang (roodbruin laagje) naar ijzer-
houdende lemige afzettingen (oranje-grijze 
laag).
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een kuil. Daarnaast zijn spoornummers uitgedeeld aan natuurlijke verstoringen en 

bodemlagen. Alle recente verstoringen zijn geadministreerd onder één vondstnummer: 

S999.

Een groot deel van de sporen dateert uit de midden-bronstijd, daarnaast zijn sporen uit 

de Nieuwe tijd aangetroffen. De sporen worden hieronder per periode beschreven.

Spoortype Aantal

Greppel 6

Kuil 1

Paalspoor 23

Recente verstoring 1

Natuurlijke verstoring 15

Bodemlaag 1

Totaal 47

5.2.1 Midden-bronstijd sporen

In proefsleuf 1 en werkput 9 is een cluster prehistorische sporen aangetroffen (Figuur 

5.4, Figuur 5.5). Het cluster bestaat uit 22 sporen, waarvan 21 paalsporen en één kuil. 

De overige aangetroffen sporen waren na het couperen te definiëren als natuurlijk, de 

vorm is onregelmatig en duidelijk niet antropogeen. De paalsporen zijn alle tussen de 

6 en 28 cm diep en zijn rond tot ovaal van vorm. Van deze sporen behoren er 19 tot 

een structuur (Figuur 5.6, Figuur 5.8). Deze plattegrond is tweebeukig en bestaat uit 

een rij met middenstaanders en twee rijen wandstijlen. Sporen 6, 26 en 27 behoren 

niet tot de dragende constructie maar lijken onderdeel te zijn van een binnenindeling. 
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Figuur 5.4 
Spoortypekaart proefsleuvenonderzoek met 
doorstart naar definitief onderzoek binnen 
plangebied Nobelstraat.

Tabel 5.1 
Aangetroffen sporen per categorie.
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De plattegrond is niet compleet maar de minimale afmetingen, type en functie zijn 

wel te herleiden. De plattegrond is minimaal 13 m lang en is 5 m breed. Het gaat om 

een huisplattegrond van het type Hesel A of B; vermoedelijk type A. Het type Hesel A 

bestaat uit een tweebeukige plattegrond die gekoppelde wand en middenstijlen heeft 

(Figuur 5.7). Deze plattegronden worden in de vroege bronstijd gedateerd. Het type 

Hesel B is deels twee-, deels driebeukig met gekoppelde wand en middenstijlen. Deze 

plattegronden dateren in de vroege- tot midden-bronstijd. 

 Houtskool uit twee paalsporen van de plattegrond (S2 en S25) is 14C gedateerd (Figuur 

5.6). Dit heeft een ouderdom van ca. 1600-1300 v. Chr. opgeleverd (Tabel 5.2), in de 

vroege bronstijd of eerste helft van de midden-bronstijd. 

De aangetroffen kuil, S24, ligt binnen de huisplattegrond. Deze wordt aan de 

noordzijde doorsneden door een recente verstoring (Figuur 5.6, Figuur 5.9). De vorm is 

ovaal tot onregelmatig en de diepte is 34 cm. Deze kuil lijkt op basis van de ligging bij 

de huisplattegrond te horen. Houtskool uit de kuil is 14C gedateerd tussen 1435 en 1317 

v. Chr. (Tabel 5.2). De kuil is daarmee waarschijnlijk aan het huis te relateren. Er is geen 

verdere conclusie te verbinden aan de functie van de kuil. 
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Figuur 5.5 
Sporenkaart met de datering van de sporen.
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Figuur 5.6 
Huisplattegrond structuur 1 met spoor-
diepten.
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Figuur 5.7 
Voorbeelden van huisplattegronden type 
Hesel A. a Anloo-Strubben 1;bd Anloo-
Strubben 2; c Zwolle-Ittersumerbroek; d 
Zwolle-Ittersumerbroek b-39, naar Waterbolk 
2009, afb. 23.

Figuur 5.8 
Overzicht van de bronstijdsporen in put 9. 
Foto richting het oosten.
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5.2.2 Sporen uit de Nieuwe tijd

In de proefsleuven 1, 3, 4 en 6 zijn greppels aangetroffen. De greppels zijn noordoost-

zuidwest en haaks hierop georiënteerd. De sporen hangen direct onder de bouwvoor, 

hebben in doorsnede rechte wanden en een vlakke bodem en een heterogene, 

grijsbruine, licht humeuze opvulling. Er is geen vondstmateriaal in de greppels 

aangetroffen, maar gezien de stratigrafische ligging en op vulling dateren de sporen 

waarschijnlijk in de Nieuwe tijd. Op topografische kaarten tussen 1880 en 1925 zijn een 

noordwest-zuidoost en een noordoost-zuidwest georiënteerde weg te zien binnen het 

plangebied (Figuur 5.10). Mogelijk zijn greppels S13 en S14 in put 3 daar een restant 

van. Een andere mogelijkheid is dat deze greppels deel uitmaken van een oud verkave-

lingssysteem. 

5.2.3 Recente verstoringen

Ter hoogte van de recent gesloopte flatgebouwen (proefsleuven 2, 7 en 8 zie Figuur 

5.4), was de bodem volledig verstoord te zijn tot minimaal 2,5 m onder maaiveld. Deze 

verstoringen zijn in dergelijke mate dat hier geen archeologische waarden meer te 

verwachten zijn. In de andere proefsleuven zijn lokale verstoringen aangetroffen. Deze 

hangen deels ook samen met de sloop van de flatgebouwen, maar ook met op het 

terrein aanwezige bomen. 

5.3 Resultaten 14C analyse

Er zijn zowel bij het proefsleuvenonderzoek als de definitieve opgraving geen 

antropogene vondsten aangetroffen. Wel zijn er drie monsters genomen ten behoeve 

van macrobotanisch onderzoek en 14C onderzoek (Tabel 5.2). Na waardering van de 

monsters bleek dat zij geen macrobotanische resten (meer) bevatten; er was echter 

wel houtskool aanwezig. Alle monsters zijn opgestuurd ter datering en bleken niet 

vervuild te zijn waardoor de dateringen bruikbaar zijn. De monsters leveren een 

gezamenlijke datering tussen 1500 en 1380 BC (Figuur 5.11).

Figuur 5.9 
Doorsnede kuil S24, put 9.
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Vondstnummer Put Spoor Labnr. 14C ouderdom Datering cal. v. Chr. (sigma 2)

1 1 2 Poz-111103 3210 + 30 BP 1595-1418 cal. v. Chr.

2 9 24 Poz-111052 3125 + 30 BP 1435-1317 cal. v. Chr.

3 9 25 Poz-111104 3150 + 30 BP 1500-1311 cal. v. Chr.

Figuur 5.10 
Ligging van het plangebied (rood) op enkele topografische kaarten tussen 1857 en 2017.

Tabel 5.2 
Overzicht monsters Tilburg Nobelstraat.

Figuur 5.11  
Resultaten 14C dateringen Tilburg Nobelstraat.
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Synthese

6.1 Conclusie

Ondanks het feit dat niet alle proefsleuven op de geplande locatie konden worden 

aangelegd, geven de onderzoeksresultaten toch een goed beeld van de verstorings-

graad, bodemopbouw, het oorspronkelijke landschap en de archeologische resten 

binnen het terrein. Ze maken een goede beantwoording van de onderzoeksvragen 

mogelijk (paragraaf 6.2). 

Bodemopbouw en landschap
De bodemopbouw blijkt af te wijken van het verwachtingsbeeld dat op de gekarteerde 

bodems uit de omgeving is gebaseerd. De recente bouwvoor is opgehoogd met een 

pakket van minimaal 50 cm dikte. De ophoging dateert uit de Nieuwe Tijd en heeft 

op basis van het er in waargenomen vondstmateriaal de bouwvoor in de jaren 70 

van de 19e eeuw afgedekt. Onder deze bouwvoor is geen natuurlijke bodemvorming 

aangetroffen, deze is in zijn geheel in de bouwvoor opgenomen. In het westen is een 

dekzandplateau aanwezig dat word afgedekt door een dikke opstuiving van het jonge 

dekzand. Anders dan het kaartbeeld doet vermoeden is er wel sprake van hoogtever-

schillen binnen dit dekzandplateau. Naar het oosten toe, in put 3 en verder, zakt het 

dekzandrelïef, wat in de bodemprofielen tot uitdrukking komt in de aanwezigheid 

van restanten van veldpodzolen. Meest westelijk in put 3 gaat het om een restant van 

een zeer compacte donker kleurende B-horizont, zoals ook elders in de omgeving 

aangetroffen op de hogere delen van het dekzandlandschap met een eolisch dek 

(opgravingen omgeving Schaapsven, Zwaluwbunders, Rugdijk). Opvallend is de zeer 

abrupte overgang naar de Apb-horizont daarboven. Het lijkt erop dat het terrein eerst 

iets is opgehoogd (20-30 cm) en vervolgens geploegd tot net boven de C-horizont. De 

aanwezigheid van de B-horizont is een aanwijzing dat hier geen oude akkergronden 

liggen. Dan zou er geen podzol-restant meer aanwezig zijn want deze zijn van nature 

zeer dun. Buiten de verstoorde zones is de bodemopbouw binnen het plangebied met 

een gemiddelde tot hoge gaafheid grotendeels nog goed bewaard gebleven. 

Archeologie
Vooraf werd er uitgegaan van een hoge verwachting voor het aantreffen van bewoning 

vanaf de steentijd tot Nieuwe tijd. Hierbij was uitgegaan van een ligging op een 

dekzandplateau afgedekt met een dik pakket dekzand. Uit zowel de proefsleuven 

als het definitieve onderzoek bleek echter dat het landschap meer reliëf vertoont 

dan vooraf was verwacht. Het hoger gelegen gedeelte, geschikt voor bewoning 

in de prehistorie, beperkt zich tot put 1 en 9. Op dit hoger gelegen gedeelte zijn 

ook daadwerkelijk prehistorische bewoningsresten aangetroffen. Het gaat om een 

huisplattegrond van het type Hesel A/Hesel B met inpandige kuil en nog enkele losse 

sporen. Dit huiserf is in de definitieve opgraving opgegraven voor zover de omgeving 

het toeliet (er stonden diverse grote bomen, de verstoring met betrekking tot de 

gesloopte flats en de huidige infrastructuur). De sporen behorende bij het huis zijn 

redelijk qua conservering en zijn doormiddel van 14C onderzoek gedateerd in de mid-

den-bronstijd, 1500-1380 v. Chr. Zodra het dekzand reliëf gaat zakken worden er geen 

prehistorische sporen meer aangetroffen. Er kan worden geconcludeerd dat binnen het 

plangebied de bewoning zich concentreert op het dekzandplateau. 

6
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Bij opgravingen in het gebied zijn meerdere vindplaatsen uit de midden-brons-

tijd gevonden. Op de vindplaatsen Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg, 

Waterleidingtracé en Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan werden in totaal zeven 

driebeukige huisplattegronden gevonden. Opvallend daarbij is dat in ieder geval een 

deel van de huisplattegronden van de vindplaats Retentiebekken dateert in de eerste 

helft van de midden-bronstijd en daarmee ouder is dan de datering die gewoonlijk 

aangehouden wordt voor dit type plattegrond (op zijn vroegst rond 1500 v.Chr.).24 Deze 

dateringen en de 14C-dateringen van enkele andere vindplaatsen in Noord-Brabant 

(o.a. Tilburg-Tradepark) tonen aan dat deze ontwikkeling naar driebeukige 

plattegronden al eerder begint dan aanvankelijk gedacht, namelijk in de 17e/16e eeuw 

voor Chr. De plattegronden lijken deel uit te maken van geïsoleerd liggende erven 

die zich in de loop van de midden-bronstijd door het gebied verplaatsten. Afwijkend 

hierbij is dat het huiserf aangetroffen in het onderzochte plangebied geen driebeukige 

maar tweebeukige structuur betreft die tussen 1500 en 1380 v. Chr. te dateren is. 

Waarschijnlijk maakt dit geïsoleerde erf deel uit van de overgangsfase naar driebeukige 

structuren waarbij dit erf nog de oude traditie vertegenwoordigt en vindplaatsen zoals 

Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg, Waterleidingtrace en Zwaluwenbunders-

Zuidkamerlaan de nieuwe traditie vertegenwoordigen.

Naast een hoge verwachting voor prehistorische sporen heeft het gebied ook een 

hoge verwachting voor bewoningssporen uit de middeleeuwen tot Nieuwe tijd. Aan 

de hand van de landschappelijke opbouw blijkt dat in de jaren ’70 van de 20e eeuw 

de bouwvoor is afgedekt door een ophogingspakket van minimaal 50cm dikte. Deze 

ophoging hangt samen met de bouw van de recent gesloopte flats. Bijna alle recente 

verstoringen hangen samen met de sloop van deze flats. Voor de voorafgaande 

periode zijn er geen aanwijzingen of kaartmateriaal dat er bewoning in het plangebied 

heeft plaatsgevonden. Wel zijn er op oude kaarten bewijzen aangetroffen dat er 

tussen 1880 en 1925 in het gebied wegen hebben gelegen en dat het overige gebied 

als akker in gebruik was. Er zijn ook diverse greppels in het plangebied aangetroffen 

die zowel als wegafscheiding of oude percelering kunnen worden gedefinieerd. Er is 

geen vondstmateriaal in deze sporen aangetroffen die deze theorie ondersteund. De 

oriëntatie van de greppels sluit wel perfect aan op de oriëntatie van de op de kaarten 

ingetekende wegen en percelen. Er kan dus met zekerheid gezegd worden dat de 

aangetroffen greppels onderdeel zijn van een Nieuwe tijd wegennet of percelerings-

syteem. 

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemene vragen:
1.  Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het gebied 

eruit? In hoeverre komt deze overeen met de paleogeografische reconstructie van 

Heunks van het gebied? Is er een plaggendek en/of fossiele akkerlaag aangetroffen? 

De bodem bestaat uit een recente bouwvoor en daarop aangebracht ophogingspakket. 

Afwijkend ten opzichte van de paleografische reconstructie van Heunks is dat het 

dekzandplateau varieert in reliëf. In het westen is dit plateau aangetroffen afgedekt 

met opgestoven jong dekzand. Naar het oosten toe daalt het reliëf en zijn restanten 

van veldpodzolen aangetroffen. Er is geen plaggendek of fossiele akkerlaag 

aangetroffen, indien deze aanwezig zijn geweest zijn ze opgenomen in de recente 

bouwvoor.      

24 Arnoldussen 2008.
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2.  Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)?

Er zijn geen monsterlocaties aangetroffen die potentieel hadden voor een vegetatiere-

constructie. 

3.  Zijn er (grootschalige) verstoringen aangetroffen en tot hoe diep reiken deze 

verstoringen?

Er zijn diverse verstoringen aangetroffen. Ten eerste zijn er drie verstoringen 

aangetroffen die zijn veroorzaakt door het slopen van in de jaren ’70 gebouwde 

flats. Deze verstoringen reiken tot minimaal 2,5 m onder het maaiveld en verstoren 

het volledige bodemprofiel zodanig dat er geen archeologie meer te verwachten is. 

Daarnaast zijn er nog diverse ondiepere verstoringen aangetroffen, deze hangen 

samen met de verwijdering van diverse kabels en leidingen na de sloop van de flats. 

Deze verstoringen verstoren het bodemprofiel ook zodanig dat er geen archeologie 

meer te verwachten is. 

4.  Zijn er archeologische resten (vondsten, sporen, structuren) in de bodem aanwezig?

Er zijn resten uit de midden-bronstijd en Nieuwe tijd aangetroffen. 

Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen:
5.  Wat is de reden voor het ontbreken van archeologische resten?

In het oostelijke deel zijn geen prehistorische resten aangetroffen omdat het landschap 

in de prehistorie niet geschikt was voor bewoning. Slechts in het westen was een hoger 

gelegen gedeelte. 

Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen:
6.  Wat is de aard, datering en omvang van deze resten?

Het betreft een erf uit de midden-bronstijd. Zie hoofdstuk 6.

7.  Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)?

De vindplaats is redelijk tot goed geconserveerd. Wel zijn alle delen buiten het 

opgegraven gebied verstoord door zowel de sloop van de flats en bijbehorende infra 

als de in het plangebied aanwezige bomen. 

8.  Is/ zijn de vindplaats(en) behoudenswaardig?

De vindplaats is door middel van een definitief onderzoek met doorstart binnen het 

proefsleuvenonderzoek opgegraven. 

Indien een fossiele akkerlaag en plaggendek worden aangetroffen:
9.  Wanneer is de fossiele akkerlaag gevormd (begin- en einddatering op basis van 

aardewerk, OSL- en 14C datering).

Niet van toepassing.

10.  Wat zijn de (micromorfologische) kenmerken van de fossiele akkerlaag (aanwezigheid 

akkerkruiden, gewassen en organische bemesting), welk aardewerk is in de laag 

aangetroffen en wat is de stratigrafische, ruimtelijke en chronologische relatie met 

eventuele middeleeuwse bewoningssporen, verkaveling en infrastructuur op het 

terrein en in de nabije omgeving?

Niet van toepassing.
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11.  Wat is de stratigrafische relatie van de fossiele akkerlaag met een eventueel 

plaggendek? Hoe kenmerken zich de laaggrenzen van de fossiele akker met het 

onderliggende dekzand en het bovenliggende plaggendek en wat valt daaruit af te 

leiden over de landbewerkingstechnieken ten tijde van de vorming van de fossiele 

akkerlaag en de afdekkende plaggendek?

Niet van toepassing.

6.3 Inbedding regionaal onderzoek

De locatie van de vindplaats Tilburg Nobelstraat past helemaal in het beeld dat 

gedurende de prehistorie de dekzandplateaus in gebruik waren voor bewoning. De 

paleogeografische ligging van de vindplaats biedt in dat opzicht weinig verrassingen 

behalve het feit dat het reliëf meer varieert binnen het plangebied dan eerst werd 

verwacht. 

Er lijkt een vrij sterk verband te zijn tussen de paleolandschappelijke opbouw en de 

locatiekeuze van bewoning in de bronstijd. Vrijwel alle nederzettingslocaties in de 

regio zijn te vinden op gradiëntzones van hoger gelegen dekzandopduikingen en –

plateaus naar de lagere delen van dekzandlandschap. Op de enkele grotere plateaus 

met gronden op enige afstand naar lagere landschapsdelen ontbreken bekende 

bronstijd-vindplaatsen juist, maar hier speelt echter ook een waarnemingseffect, want 

deze gronden liggen vooral in bebouwd gebied waar de afgelopen 20 jaren relatief 

weinig archeologisch onderzoek is verricht. Of het ontbreken van bronstijdvindplaat-

sen in de grotere dekzandvlakten, zoals die ten noorden van onderhavige vindplaats, 

wel samenhangt met de landschappelijke omstandigheden en het ontbreken van 

gradiënten, is ook hier vooralsnog niet met zekerheid te zeggen. Ook hier ontbreekt 

het aan structureel veldonderzoek, samenhangend met de lage verwachting die 

doorgaans aan deze gronden wordt gegeven. 

Aan kennis over de constructiewijze van huizen en de verspreiding van vondsten in de 

midden-bronstijd kan met de hier verkregen resultaten weinig worden bijgedragen, 

als gevolg van de matige conservering van de plattegrond en de afwezigheid van 

vondsten. Ook valt de geringe breedte van de plattegrond op, ten opzichte van wat op 

andere locaties als Loven-Noord of Tilburg - Tradepark, is aangetroffen. 

Met betrekking tot de inrichting van erven valt het op dat er één kuil binnen de 

huisplattegrond is aangetroffen. Gezien de geringe omvang van de opgraving is niet 

duidelijk of er meerdere kuilen buiten de plattegrond aanwezig zijn geweest. Bij  de 

site Tilburg zwaluwenbunders zijn vrijwel geen kuilen aangetroffen in vergelijking 

met bijvoorbeeld Tilburg-Tradepark, maar bijvoorbeeld ook het verder weg gelegen 

Hattemerbroek waarbij naast huisplattegronden kuilen vrijwel het enige type spoor 

zijn.25 De kuilen lagen daar binnen de huisplattegronden en iets verder daar vandaan 

in kleine los gelegen clusters. Helaas kan een dergelijke spreiding van kuilen voor 

deze opgraving niet worden geconcludeerd. Wel kan worden afgeschreven dat de kuil 

binnen het huis representatief is voor een secundair gebruik van het huis waarbij er 

diverse kuilen werden gegraven binnen de huisplattegrond na de bewoningsfase zoals 

aangetroffen in  Tilburg Zwaluwbunders. 

25  Hamburg et al. 2012, 154.
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De materiële cultuur laat zich niet vergelijken met andere vindplaatsen in de regio 

omdat er geen vondsten zijn aangetroffen. Dit geldt tevens voor de botanische resten, 

alle genomen monsters waren niet geschikt voor macrobotanisch onderzoek. 
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte Nap (m)

1 paalspoor prehistorie 17 12,3226

2 paalspoor prehistorie 22 12,3277

3 paalspoor prehistorie 17 12,3727

4 natuurlijke verstoring   2 12,3609

5 paalspoor prehistorie 26 12,3046

6 paalspoor prehistorie 9 12,2995

7 paalspoor prehistorie 7 12,2461

8 paalspoor prehistorie 12 12,2985

9 paalspoor prehistorie 6 12,2472

10 paalspoor prehistorie 9 12,2331

11 greppel nieuwe tijd c (tot heden) 20 12,132

12 natuurlijke verstoring   12,0414

13 greppel nieuwe tijd c (tot heden) 11,7886

14 greppel nieuwe tijd c (tot heden) 33 11,9059

15 paalspoor prehistorie 12 11,903

16 paalspoor prehistorie 10 11,8934

17 greppel nieuwe tijd c (tot heden) 11,8816

18 greppel nieuwe tijd c (tot heden) 11,9856

19 greppel nieuwe tijd c (tot heden) 11,8255

20 paalspoor prehistorie 15 12,2587

21 natuurlijke verstoring   2 12,2576

22 paalspoor prehistorie 15 12,4956

23 natuurlijke verstoring   2 12,4826

24 kuil prehistorie 34 12,233

25 paalspoor prehistorie 28 12,2594

26 paalspoor prehistorie 20 12,2302

27 paalspoor prehistorie 8 12,2355

28 natuurlijke verstoring   2 12,223

29 natuurlijke verstoring   2 12,2663

30 paalspoor prehistorie 15 12,2666

31 natuurlijke verstoring   2 12,1821

32 paalspoor prehistorie 22 12,1816

33 paalspoor prehistorie 10 12,1966

34 natuurlijke verstoring   12,2689

35 paalspoor prehistorie 18 12,2242

36 paalspoor prehistorie 15 12,2322

37 paalspoor prehistorie 20 12,2189

38 paalspoor prehistorie 24 12,2503

39 natuurlijke verstoring   2 12,2665

40 natuurlijke verstoring   2 12,2768

41 natuurlijke verstoring   2 12,2631

42 natuurlijke verstoring   2 12,2871

43 natuurlijke verstoring   2 12,2691

44 natuurlijke verstoring   2 12,2649

998 natuurlijke verstoring   11,7864

999 recente verstoring recent 11,8873

5030 laag   12,3371

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal spoor put vlak vul

1.1 Monster algemeen 1 2 1 2 1

2.1 Monster algemeen 1 24 9 2 1

3.1 Monster algemeen 1 25 9 2 1
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Bijlage III Profielbeschrijvingen

TNO1814 profiel beschrijvingen

1

boring: 1814-101
beschrijver: DD, datum: 16-10-2018, X: 134.999, Y: 399.954, hoogte: 13,35, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,35 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 12,75 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, zeer fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

98 cm -Mv / 12,37 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 12,00 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 11,95 m +

boring: 1814-102
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 134.983, Y: 399.953, hoogte: 13,26, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,26 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

54 cm -Mv / 12,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

102 cm -Mv / 12,24 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

160 cm -Mv / 11,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 11,46 m +

profiel:

profiel:
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TNO1814 profiel beschrijvingen

2

boring: 1814-201
beschrijver: WVW, datum: 16-10-2018, X: 135.033, Y: 399.970, hoogte: 13,03, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 13,03 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelbruin, los (alleen zand en veen), zeer fijn

 Einde boring op 220 cm -Mv / 10,83 m +

profiel:
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TNO1814 profiel beschrijvingen

3

boring: 1814-202
beschrijver: WVW, datum: 16-10-2018, X: 135.019, Y: 399.974, hoogte: 13,07, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 13,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelbruin, los (alleen zand en veen), zeer fijn

 Einde boring op 235 cm -Mv / 10,72 m +

boring: 1814-203
beschrijver: WVW, datum: 16-10-2018, X: 135.007, Y: 399.977, hoogte: 12,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,98 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelbruin, los (alleen zand en veen), zeer fijn

 Einde boring op 195 cm -Mv / 11,03 m +

profiel:

profiel:
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TNO1814 profiel beschrijvingen

4

boring: 1814-301
beschrijver: DD, datum: 16-10-2018, X: 135.050, Y: 399.946, hoogte: 13,20, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,20 m +
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

88 cm -Mv / 12,32 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, zeer fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool

112 cm -Mv / 12,08 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtbruin, zeer fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: B-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

127 cm -Mv / 11,93 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelwit, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

147 cm -Mv / 11,73 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 155 cm -Mv / 11,65 m +

boring: 1814-302
beschrijver: DD, datum: 16-10-2018, X: 135.035, Y: 399.950, hoogte: 13,25, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,25 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

78 cm -Mv / 12,47 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool

98 cm -Mv / 12,27 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont

105 cm -Mv / 12,20 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont

114 cm -Mv / 12,11 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, zeer fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

124 cm -Mv / 12,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 135 cm -Mv / 11,90 m +

profiel:

profiel:
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TNO1814 profiel beschrijvingen

5

boring: 1814-303
beschrijver: DD, datum: 16-10-2018, X: 135.021, Y: 399.954, hoogte: 13,25, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,25 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

67 cm -Mv / 12,58 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag

92 cm -Mv / 12,33 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

100 cm -Mv / 12,25 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

112 cm -Mv / 12,13 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 117 cm -Mv / 12,08 m +

boring: 1814-401
beschrijver: DD, datum: 16-10-2018, X: 135.073, Y: 399.937, hoogte: 13,26, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,26 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 12,01 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, zeer fijn

135 cm -Mv / 11,91 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgeelbruin, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 11,76 m +

profiel:

profiel:
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TNO1814 profiel beschrijvingen

6

boring: 1814-402
beschrijver: DD, datum: 16-10-2018, X: 135.085, Y: 399.931, hoogte: 13,30, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,30 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 12,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

88 cm -Mv / 12,42 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

114 cm -Mv / 12,16 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

137 cm -Mv / 11,93 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

148 cm -Mv / 11,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

 Einde boring op 178 cm -Mv / 11,52 m +

boring: 1814-403
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.097, Y: 399.925, hoogte: 13,48, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,48 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 12,58 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool

110 cm -Mv / 12,38 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool

135 cm -Mv / 12,13 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool

145 cm -Mv / 12,03 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

154 cm -Mv / 11,94 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, groengeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

 Einde boring op 165 cm -Mv / 11,83 m +

profiel:

profiel:
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TNO1814 profiel beschrijvingen

7

boring: 1814-404
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.110, Y: 399.919, hoogte: 13,29, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,29 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

114 cm -Mv / 12,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin

134 cm -Mv / 11,95 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

155 cm -Mv / 11,74 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

170 cm -Mv / 11,59 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, groengeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 11,49 m +

boring: 1814-405
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.124, Y: 399.911, hoogte: 13,24, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,24 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

96 cm -Mv / 12,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin

124 cm -Mv / 12,00 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

140 cm -Mv / 11,84 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, oranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont

167 cm -Mv / 11,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

175 cm -Mv / 11,49 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 11,44 m +

profiel:

profiel:
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boring: 1814-501
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.151, Y: 399.892, hoogte: 13,10, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,10 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 12,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin

80 cm -Mv / 12,30 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

110 cm -Mv / 12,00 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

115 cm -Mv / 11,95 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

135 cm -Mv / 11,75 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 145 cm -Mv / 11,65 m +

profiel:
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boring: 1814-502
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.166, Y: 399.882, hoogte: 13,12, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 12,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

70 cm -Mv / 12,42 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

75 cm -Mv / 12,37 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

100 cm -Mv / 12,12 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

140 cm -Mv / 11,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, oranjegrijs
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

260 cm -Mv / 10,52 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

300 cm -Mv / 10,12 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

325 cm -Mv / 9,87 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

340 cm -Mv / 9,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 9,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

430 cm -Mv / 8,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

490 cm -Mv / 8,22 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn

515 cm -Mv / 7,97 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

520 cm -Mv / 7,92 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont

 Einde boring op 530 cm -Mv / 7,82 m +

profiel:
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boring: 1814-601
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.179, Y: 399.862, hoogte: 13,24, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,24 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 12,44 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

101 cm -Mv / 12,23 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: BC-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

114 cm -Mv / 12,10 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

 Einde boring op 128 cm -Mv / 11,96 m +

boring: 1814-602
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.196, Y: 399.856, hoogte: 13,19, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,19 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

120 cm -Mv / 11,99 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

128 cm -Mv / 11,91 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

132 cm -Mv / 11,87 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerroodbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

138 cm -Mv / 11,81 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 11,69 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 11,59 m +

profiel:

profiel:
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boring: 1814-701
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.208, Y: 399.870, hoogte: 12,88, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,88 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 250 cm -Mv / 10,38 m +

profiel:



56 Tilburg NobelsTraaT

TNO1814 profiel beschrijvingen

12

boring: 1814-801
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.118, Y: 399.933, hoogte: 13,08, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,08 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 240 cm -Mv / 10,68 m +

profiel:
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boring: 1814-802
beschrijver: SH, datum: 16-10-2018, X: 135.092, Y: 399.946, hoogte: 13,00, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 13,00 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 245 cm -Mv / 10,55 m +

profiel:
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